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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ : Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ   
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  Β)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ,   ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
ΈΔΕΣΣΑΣ  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  ΚΑΙ  ΕΥ  ΖΗΝ),  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ», ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

Σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 3699/23-2-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος.
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος, 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.      
          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:
        ● Σύνταξη σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο 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 εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει την αριθ. πρωτ. 
2888/13-2-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου η οποία αναφέρει τα 
εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006,  όπως τροποποιήθηκε από  την παρ.  13 του  
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.  
4412/2016:  «Για  την  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  
Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  και  
ιδρυμάτων,  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση  του  συμβουλίου.  Στην  περίπτωση  αυτή  τα  
συντασσόμενα  τεύχη  εγκρίνονται  από  τον  Δήμαρχο  ή  τον  Πρόεδρο  Κοινότητας  ή  τον  
πρόεδρο  του  συνδέσμου,  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου  ή  
ιδρύματος.  Για τη  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  απαιτείται  απόφαση  της  
δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  του  διοικητικού  συμβουλίου  
συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα  
συντασσόμενα τεύχη».

2. Το  άρθρο  72  παρ.1δ  και  ε  του  Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  «[…]δ) 
αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του  
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το  
δημοτικό  συμβούλιο,  καθώς  επίσης  αποφασίζει  αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης  
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του  
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες  
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών  
και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,  
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

3. Το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016:  «Οι τεχνικές προδιαγραφές  καθορίζονται  και  
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

4. Το  άρθρο  116  του  Ν.4412/2016:  «1.Για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων  οι  
αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται  
στο  άρθρο  26  και  στις  διαδικασίες  της  απευθείας  ανάθεσης  και  του  συνοπτικού  
διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  117  και  118  και  στο  σύστημα  προεπιλογής  του  
άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και  
118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται  με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  
του  καθ’  ύλην  αρμόδιου  Υπουργού.  2.Στις  διαδικασίες  σύναψης  Δημοσίων  συμβάσεων  
κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής»

5. Το  άρθρο  117  του  Ν.4412/2016:  «1.Προσφυγή  στη  διαδικασία  του  συνοπτικού  
διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από  
το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη  
διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα  αρχή  δημοσιεύει  απλοποιημένη  
προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα,  μπορεί να προσκαλεί  επιπλέον και  
συγκεκριμένους  οικονομικούς  φoρείς,  τρεις  (3)  τουλάχιστον  εφόσον  δραστηριοποιούνται  
τόσοι  στη  σχετική  αγορά.  3.Οι  προσφορές  των  οικονομικών  φορέων  υποβάλλονται  
εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας  προσφοράς  δεν αποτελεί  κώλυμα για τη συνέχιση της  
διαδικασίας  του  διαγωνισμού  και  την  ανάθεση  της  σύμβασης.  4.Η  αποσφράγιση  του  
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών  
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προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.  
5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της  
σύμβασης.»

6. Τις αποφάσεις  των Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  54/2016 και  του ΕΥ ΖΗΝ  58/2016 για την 
έγκριση  διενέργειας  της  προμήθειας  τροφίμων  για  το  έτος  2017  και  της  έγκρισης  της  
σχετικής μελέτης, καθώς και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

7. Το αριθ.  1281/23/1/2017 Πρακτικό για την κλήρωση των μελών που θα συγκροτήσουν  
την  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού   της  
παραπάνω προμήθειας.

       Εισηγούμαστε  την  α)διάθεση  και  ψήφιση  των  πιστώσεων  από  τους  παρακάτω  Κ.Α  
15.6063.001 ποσού  7.120,00€-  20.6063.001 ποσού  6.185,00€-  30.6063.001 ποσού 
4.760,00€-  45.6063.001 ποσού  991,00€  και  35.6063.001 ποσού  1.100,00€  του 
προϋπολογισμό έτους 2017 για την προμήθεια γάλακτος  που αφορά το προσωπικό του Δήμου  
Έδεσσας β) την έγκριση διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, γ)έγκριση  
των  τεχνικών  προδιαγραφών,  δ)  την  κατάρτιση  των  Όρων  Διακήρυξης  για  την  «Προμήθεια  
τροφίμων  για  τα  Ν.Π.  του  Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  και  ΕΥ  ΖΗΝ)  καθώς  και  για  την  προμήθεια  
γάλακτος  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  Έδεσσας  έτους  2017 »   προϋπολογισμού  56.838,30€ 
πλέων  Φ.Π.Α,   σύμφωνα με  την  μελέτη  για  την  προμήθεια που  συντάχθηκε  από  την  Δ/νση  
Διοικητικών και  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας   και  τέλος  ε)τη  συγκρότηση της  
Επιτροπής  για  την  διεξαγωγή  της  δημοπρασίας  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  και  
αξιολόγηση των ενστάνσεων  σύμφωνα με το αριθ. 1281/23-1-2017 Πρακτικό Κλήρωσης
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλες τις αναφερόμενες διατάξεις, 
την αριθ. πρωτ. 2888/13-2-2017 εισήγηση της υπηρεσίας,  το αριθ. 1281/23-1-2017 
Πρακτικό Κλήρωσης των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, και την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Ενστάσεων,  καθώς και τις διατάξεις  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
       Α.  Ψηφίζει τις πιστώσεις  από τον Κ.Α  15.6063.001 ποσού 7.120,00€, Κ.Α. 
20.6063.001 ποσού  6.185,00€,  ΚΑ  30.6063.001 ποσού  4.760,00€,   Κ.Α. 
45.6063.001 ποσού  991,00€  και  ΚΑ  35.6063.001 ποσού  1.100,00€,  του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 για την προμήθεια γάλακτος που αφορά το 
προσωπικό του Δήμου Έδεσσας.
      Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΥ 
ΖΗΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», καθώς και για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»,  όπως αυτές συντάχθηκαν από 
την καθ’  ύλη αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.
      Γ. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού των ανωτέρω προμηθειών 
μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το  αριθ. 1281/23-1-2017  πρακτικό κλήρωσης, που 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η οποία αποτελείται από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Μελπομένη Καλούση ΠΕ Διοικητικού (Πρόεδρος)

2 Θεόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3

ΑΔΑ: 7Υ4ΑΩΡΠ-Δ2Η



3 Κωνσταντίνα Ράππου ΔΕ Διοικητικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ελισάβετ Μητσάκη ΠΕ Διοικητικού (Αναπληρωτής 
Πρόεδρος)

2 Χρήστος Καρατζόγλου ΔΕ Διοικητικού

3 Χρήστος Ούρδας ΠΕ Διοικητικού

    Δ. Συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης των ενστάσεων που τυχόν θα προκύψουν, 
κατά τη διαδικασία του ανωτέρω Διαγωνισμού μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το αριθ. 
1281/23-1-2017  πρακτικό  κλήρωσης,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της 
παρούσας, η οποία αποτελείται από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Αθανάσιος Μπαγγέας ΤΕ Διοικητικού (Πρόεδρος)

2 Ιωάννης Λυτρίδης ΠΕ Διοικητικού

3 Θωμάς Κίτκας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(Αναπληρωτής Πρόεδρος)

2 Σάββας Δαμιανίδης ΠΕ Διοικητικού

3 Φίλιππος Παρούτογλου ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 44/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 28-2-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος 
Ρυσάφης,   Αναστάσιος Δίου. 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
Γραφείο Προμηθειών κ. Σωκράτη Σούγγαρη.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών.
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου, και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
-Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου.
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