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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 122/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.    ΑΠΟΔΟΧΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.   
ΠΡΩΤ. 394/10-01-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020.

Σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  7.127/19-4-2019  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),  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 ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα : 

1. Εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  για  επιλογή 
χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος  για  την  σύναψη  δανείου  για  τη  χρηματοδότηση 
κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Πασά Τσαίρ του Δήμου Έδεσσας.

2. Σύνταξη σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6Ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7085/18-4-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ.& Π., η οποία έχει ως εξής:     

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθ.  πρωτ.  394/10-01-2019 Σύμβαση  για την προμήθεια καυσίμων για τις  

ανάγκες  του Δήμου Έδεσσας  και  των Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο  

2018 έως και το 2020.

2. Το  άρθρο  4.4  της  διακήρυξης,  στο  οποίο  ορίζονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  

Υπεργολαβίας.

3. Την  αριθ.  πρωτ.  6951/12-04-2019  αίτηση  –  δήλωση  νέου  Υπεργολάβου  του  

αναδόχου της προμήθειας  του θέματος,  καθώς και  του κατατεθειμένου ιδιωτικού  

συμφωνητικού.

4. Το γεγονός ότι το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε  

υπεργολάβο  δεν  προβλέπεται  να  ξεπεράσει  σωρευτικά  το  30%  του  φυσικού  & 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  

Και επειδή λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλουν να παραμείνει κλειστό το κατάστημα του  

αναδόχου  κ.  Αλέξανδρου  Ιωαννίδη  για  διάστημα  60  ημερών,  προκειμένου  να  

εκτελεσθούν τεχνικές εργασίες

Εισηγούμαστε

Την  αποδοχή  της  δήλωσης  της  εταιρείας  «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΕΠΕ»  ως  

Υπεργολάβου  για την εκτέλεση της  αριθ.  πρωτ.  394/10-01-2019 Σύμβασης  για την  

προμήθεια  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  

Προσώπων, από 01/05/2019 και για μέγιστο διάστημα 60 ημερών.

            Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της  κι αφού έλαβε υπόψη της  την αριθ. πρωτ. 7085/18-4-2019 εισήγηση 
της  Δ/νσης  Τ.Υ.&  Π.,  την  αριθ.  πρωτ.  6951/12-4-2019  αίτηση-δήλωση  νέου 
υπεργολάβου του αναδόχου της προμήθειας, το άρθρο 4.4 της διακήρυξης, στο οποίο 
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις Υπεργολαβίας καθώς και  τις διατάξεις  άρθρου 
72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  -Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

Αποφασίζει ομόφωνα
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          Την αποδοχή της δήλωσης της εταιρείας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ» ως 
Υπεργολάβου για την εκτέλεση της αριθ. πρωτ. 394/10-01-2019 Σύμβασης για την 
προμήθεια  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του 
Προσώπων, από 01/05/2019 και για μέγιστο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 122/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 25-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Αναστάσιος 
Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
- Προϊστάμενο Τμ. Κίνησης , Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων   και Καυσίμων

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Γραφείο Προμηθειών.
-Αντιδήμαρχο Τ. Υ., Πολεοδ. & Προγραμματισμού κ. Χρήστο Βερικούκη
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