
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 14 ΜΑΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΛΟΥΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.

Σήμερα  Τρίτη  14  Μαΐου  2019  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας  και  ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  8.351/10-5-2019  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.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος, 
4.  Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – 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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
         Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου «Έργα υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη 
θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας». 
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποία  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
       Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 7868/3-5-2019 αίτημα του υπαλλήλου 
του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου, Αθανασίου 
Μπαγγέα, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:
        Θέμα: Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού  
Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων & Προμήθεια Γάλακτος.
        Σχετ.:  (α)  Το  υπ’αριθ.  2/45897/0026/14-06-2017  έγγραφο  του  Γενικού  
Λογιστηρίου του  Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014».
(β)  Την  υπ’αριθ.  παρ.  5  του  άρθρου  13  του  Ν.2690/1999  «Κώδικας  Διοικητικής  
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
(γ) Η υπ’ αριθ. 59/25-04-2019 απόφαση Δημάρχου Έδεσσας «Μετακίνηση υπαλλήλου
Μπαγγέα Αθανασίου του Γεωργίου».
(δ)  Η  υπ’  αριθ.  82/26-03-2019  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Έδεσσας  
«Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  
επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια  
τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία  
«ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  «ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ»  και  προμήθεια  
γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας.».

Σύμφωνα με το ανωτέρω (α) σχετικό:
«.....
β.  Επιπρόσθετα,  οι  ασκούντες  τις  αρμοδιότητες  των  Διευθύνσεων/Τμημάτων  
Προμηθειών  δεν  δύναται  να  εμπλέκονται  καθοιονδήποτε  τρόπο  στη  διαδικασία  
δέσμευσης των πιστώσεων και πληρωμής των δαπανών (εκκαθάριση δαπάνης/έκδοση  
τίτλου πληρωμής/εξόφληση),  ενώ οι  προϊστάμενοι  και  υπάλληλοι  που υπηρετούν στις  
Διευθύνσεις/Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης & Προμηθειών δεν δύναται να μετέχουν  
σε επιτροπές προμηθειών ή να ορίζονται διαχειριστές πάγιας προκαταβολής ή υπόλογοι  
ΧΕΠ.
..... »

Παρακαλώ  όπως,  αποφασίσετε  την  αντικατάστασή  μου  ως  μέλους  επιτροπής  
διενέργειας  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  “Προμήθεια  
τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία  
«ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  «ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ»  και  προμήθεια  
γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας”.
         Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  επισήμανε  στα  μέλη  πως  με  βάσει  τα  όσα 
αναφέρονται  στο  υπ’  αριθ.  2/45897/0026/14-06-2017  έγγραφο   του  Γενικού 
Λογιστηρίου  του  Κράτους  «Παροχή  οδηγιών  επί  διατάξεων  του  ν.4270/2014»,  δεν 
προκύπτει  ότι  στις  επιτροπές  προμηθειών  περιλαμβάνονται  και  οι  επιτροπές 
διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων των προμηθειών αλλά προφανώς νοούνται οι 
επιτροπές παραλαβής των προμηθειών, οπότε εισηγείται στα μέλη την απόρριψη του 
αιτήματος του υπαλλήλου Αθανασίου Μπαγγέα για αντικατάστασή του από μέλος της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για 
τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Έδεσσας  με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» και προμήθεια γάλακτος για 
την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας».
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
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Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 7868/3-5-2019 αίτημα του 
υπαλλήλου  του  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου  και  Προμηθειών  του 
Δήμου, Αθανασίου Μπαγγέα, το υπ’ αριθ. 2/45897/0026/14-06-2017 έγγραφο  του 
Γενικού  Λογιστηρίου  του   Κράτους  «Παροχή  οδηγιών  επί  διατάξεων  του 
ν.4270/2014», την αριθ. 82/2019 όμοια δική της καθώς και τις διατάξεις της παρ. ε 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Την απόρριψη του αιτήματος του υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου, Αθανασίου Μπαγγέα, για αντικατάστασή του 
από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  Νομικού  Προσώπου  του  Δήμου  Έδεσσας   με  την 
επωνυμία  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  και 
προμήθεια  γάλακτος  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπαλλήλων  του  Δήμου 
Έδεσσας»,  όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  82/2019  απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 127/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-5-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Μουράτογλου 
Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτης: 
-Υπάλληλος  Τμ.  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου  και  Προμηθειών  του  Δήμου, 
Αθανάσιου Μπαγγέα.

Αποδέκτης προς κοινοποίηση: 
-Γραφείο Προμηθειών.
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