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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΡΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 384/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 
 

Σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 16:00 μ.μ. έως ώρα 
17.00 μ.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση σε εφαρμογή της 
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
18136/17-12-2021 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 τα πέντε (5) από 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. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, 
2. 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. 

            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
           ► Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της προμήθειας τροφίμων για 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

      Η συνεδρίαση κρίθηκε από την υπηρεσία ως κατεπείγουσα λόγω του εξαιρετικά 

στενού χρονικού περιθωρίου ενόψει  των εορτών των Χριστουγέννων. 
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         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση.  

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε 
γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 
18.077/16-12-2021 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Προμηθειών  και Λογιστηρίου του Δήμου, η οποία ανέφερε τα 
ακόλουθα: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 412/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση Τεχνικών 
Προδιαγραφών, Κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησης και Συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο 
(02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων»”, 
προϋπολογισμού 120.226,72€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

2. Την υπ’ αριθμ. 57/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Συμπλήρωση της 
αριθμ. 40/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επικύρωση 1ου & 2ου 
πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 104397 για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για 
δυο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων»”, 
σύμφωνα με την οποία για τις ομάδες ειδών Β, Γ, Ζ, Θ και ΙΑ της αριθμ. πρωτ. 
17.713/21-12-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού, οι οποίες κρίθηκαν άγονες, 
προϋπολογισμού 23.443,70€ χωρίς Φ.Π.Α., η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου έγινε με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

3. Την υπ’ αριθμ. 382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Ανάκλησης της 
αριθμ. 138/2020 απόφασης της Ο.Ε., Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση 
των Όρων Δημοπράτησης Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Παροχή Γευμάτων 
σε Άπορους Κατοίκους της Έδεσσας»”, προϋπολογισμού 112.749,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

4. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του 
άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», σύμφωνα με το οποίο «10.Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, 
δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει 
διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η 
προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.». 

5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/4577/28-08-2020 (Απόφαση 02/27-08-2020 της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκλισης 
του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016» και ιδίως την παράγραφο Β.6.3 «Μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας», σύμφωνα με την οποία «Μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, περίπτωση εφαρμογής της παρέκκλισης 
δύναται να συντρέξει όταν η διαδικασία, ολοκληρωθεί μεν με τη σύναψη 
συμβάσεων για όλα τα τμήματα, ωστόσο στην πορεία προκύψουν νέες 
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ανάγκες της αναθέτουσες αρχής για όμοια ή ομοειδή αγαθά/ υπηρεσίες/ 

έργα, με αυτά της ήδη ολοκληρωθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Για τον σχεδιασμό της νέας διαδικασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές 
και την ενδεχόμενη εφαρμογή της παρέκκλισης, η α.α. θα πρέπει να προβεί σε όλες τις 
προαναφερθείσες ενέργειες, ήτοι: 
- υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα,  
- ορθός υπολογισμός, κατά το άρθρο 6 του ν.4412/2016, της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, με τον συνυπολογισμό, σε κάθε περίπτωση, της αξίας των ήδη 

ανατεθεισών συμβάσεων για όμοια ή ομοειδή αγαθά/ υπηρεσίες/ έργα εντός 
του ίδιου οικονομικού έτους, καθώς και  
- έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρέκκλισης, όπως αυτές 
εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω.». 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18073/16-12-2021 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου 
Έδεσσας για την προμήθεια τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εν όψη της 
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, 
προϋπολογισμού 6.540,60€ χωρίς Φ.Π.Α. (7.390,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 

Εισηγούμαστε 
 

την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω του εξαιρετικά στενού 
χρονικού περιθωρίου εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων για την έγκριση της 
προμήθειας τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για 
την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και 
τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προϋπολογισμού 6.540,60€ χωρίς Φ.Π.Α. 
(7.390,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους 

πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη της 
απόφασης.  
          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 18.077/16-

12-2021 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Προμηθειών  και Λογιστηρίου του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 

πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 

του Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» καθώς και την αριθ. 611/16-12-2021 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

    Εγκρίνει την προμήθεια τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του 
Δήμου Έδεσσας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών 
συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης 

της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 
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ν.4412/2016, προϋπολογισμού έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα 

λεπτών (6.540,60€) χωρίς Φ.Π.Α. (7.390,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

17:00 μ.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 384/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 17-12-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα, 

Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου. 
 

 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Γραφείο Προμηθειών 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Προμηθειών και Λογιστηρίου κα Μ. 
Καλούση. 
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