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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ , 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΕΝΤΥΠΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΚΑΔΟΥΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  - 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και  ώρα 10:00 π.μ.  συνεδρίασε δια 
περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 4.367/6-4-2020 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  και είχε δημοσιευθεί  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
7. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 4.285/2-4-2020 εισήγηση 
του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  του 
Δήμου, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε  για την έγκριση δαπάνης  ποσού  2.480,00 € για την προμήθεια 
πληροφοριακών  αυτοκόλλητων  πλαστικοποιημένων  εντύπων  για  τους  κάδους  
ανακύκλωσης  από  τον  Κ.Α. 10.6699.014 με  τίτλο  "Δαπάνη  για  την  αποφυγή 
διάδοσης του κορονοιού  covid-19 " και  πίστωση  37.500,00€  που υπάρχει  στον 
προϋπολογισμό   του  Δήμου  Έδεσσας  του  έτους  2020  και  ανάθεση  αυτής  με  τη  
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί   σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στις  
παραγράφους 3α,3β και  4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ¨  
Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

«3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1,για προμήθειες υλικού και  
υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης  
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι  
Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία  
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  κατά  την  περ.  γ’  της  παρ.  2  του  
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

β.  Η κατά την περ.  α’  ανάθεση  δημοσίων συμβάσεων  γίνεται  με απόφαση  της  
οικείας  Οικονομικής  Επιτροπής.  Εάν  δεν  υπάρχει  στον  προϋπολογισμό  πίστωση ή  η  
υπάρχουσα δεν  επαρκεί,  με  την  ίδια απόφαση  γίνεται  δεσμευτική  εισήγηση για την  
αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  η  οποία  εγκρίνεται  υποχρεωτικά  από  το  οικείο  
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι  
διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα  
των ΟΤΑ.

4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) παρατείνεται  
από τη λήξη της έως τις 30.6.2020.»

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016: «…2. Η  
διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να  
χρησιμοποιείται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  σε  
οποιαδήποτε  από  τις  κατωτέρω  περιπτώσεις:…γ)  στο  μέτρο  που  είναι  απολύτως  
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα  
για  την  αναθέτουσα  αρχή,  δεν  είναι  δυνατή  η  τήρηση  των  προθεσμιών  που  
προβλέπονται  για  τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  
διαπραγμάτευση.  Οι  περιστάσεις  που  επικαλούνται  οι  αναθέτουσες  αρχές  για  την  
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να απορρέουν  
από δική τους ευθύνη.»

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ιδ του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή  
αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε  
γεγονός απρόβλεπτο – η τρέχουσα πανδημία λοίμωξης COVID-19 προκαλείται από ένα  
νέο κορωνοϊό covid-19  και σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, 
προτείνουμε την απευθείας ανάθεση  για την προαναφερόμενη προμήθεια στον Μήτσκο  
Αναστάσιο με Α.Φ.Μ 105994080

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας  ανέρχεται στο  
ποσό  των  2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  
10.6699.014 του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020  όπως  αυτός  

2

ΑΔΑ: ΨΓΖ5ΩΡΠ-ΞΗ6



διαμορφωθεί  μετά  από  σχετική  αναμόρφωση.  Τα  έντυπα  τα  προωθεί  ο  ΕΟΑΝ 
(  Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης )  θα κολληθούν στους κάδους  ανακύκλωσης  
(εξωτερική  χρήση)  αλλά  και  στους  σύμμεικτους  κάδους,  είναι  πληροφοριακά  -  
ενημερωτικά ,πλαστικοποιημένα  και  αφορούν την σωστή και  ασφαλή απόρριψη των  
μασκών και των γαντιών μίας χρήσης στους κάδους. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη  
για την σωστή πληροφόρηση και προστασία των πολιτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ

ΤΙΜΗ/Μ
ΟΝ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΦΠΑ 
(24%)

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

1

Πληροφοριακά 
αυτοκόλλητα 
έντυπα 
πλαστικοποιημένα

100 Τεμ 6 600€ 144€ 744€

2

Πληροφοριακά 
αυτοκόλλητα 
έντυπα 
πλαστικοποιημένα

1.000 Τεμ 1.4 1.400€ 336€ 1.736€

Σύνολο 2.000€ 480€ 2.480€

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια  πληροφοριακών  αυτοκόλλητων  πλαστικοποιημένων  εντύπων  εξωτερικής  
χρήσης για τους κάδους ανακύκλωσης αλλά και τους σύμμεικτους κάδους
1)    Έντυπο εκτύπωσης με αυτοκόλλητο και πλαστικοποίηση για εξωτερική χρήση  
διαστάσεων 80 Χ 65 cm
2)    Έντυπο  εκτύπωσης με αυτοκόλλητο και πλαστικοποίηση για εξωτερική  
χρήση διαστάσεων 35 Χ 33 cm

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 4.285/2-4-
2020  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και 
Καθαριότητας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) «Ρυθμίσεις 
του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα καθώς και τέλος τις διατάξεις 
της περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

                                              Αποφασίζει ομόφωνα
         Την έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα  ευρώ  (2.480,00€) για  την  προμήθεια  πληροφοριακών  αυτοκόλλητων 
πλαστικοποιημένων εντύπων εξωτερικής χρήσης για τους κάδους ανακύκλωσης αλλά 
και  τους  σύμμεικτους  κάδους,  με  την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
προηγούμενη  δημοσίευση,  κατά  την  περ.  γ  της  παρ.  2  του  άρθρου  32  του  Ν. 
4412/2016 (Α’ 147),  στον κ.  Μήτσκο Αναστάσιο με Α.Φ.Μ -105994080- και έδρα 
την πόλης της Έδεσσα, από τον Κ.Α. 10.6699.014 με τίτλο "Δαπάνη για την αποφυγή 
διάδοσης του κορονοιού covid-19 " και πίστωση 37.500,00€.
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          Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψήφισε παρών με την αιτιολογία ότι δεν 
προσκομίστηκαν οικονομικές προσφορές  ούτε η υπηρεσία επέδειξε  από ποιον και 
συνεπώς πως θα γίνει ανάθεση από την ΟΕ χωρίς οικονομικές προσφορές.
 Εφόσον  δεν  υπήρχε  άλλο  θέμα για  συζήτηση η  συνεδρίαση  ολοκληρώθηκε  στις 
10:00π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 112/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-4-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.
- Γραφείο προμηθειών.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού.
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