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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 432/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ «ΕΥ ΖΗΝ»,  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. 
συνήλθε σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, 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 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17.951/28-12-2020 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 τα τέσσερα (4) 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.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Μουράτογλου-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 συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 
2021.
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2. Χορήγηση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου 
του  Δήμου  Έδεσσας  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης 
«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  και προμήθεια γάλακτος για την ανάγκη των υπαλλήλων του Δήμου 
Έδεσσας».

3. Χορήγηση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 
του Δήμου Έδεσσας και των νομικών του προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως 
και το 2020».

4. Κατάρτιση  όρων  και  συγκρότηση  επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης 
και  παρακολούθησης  παρόδιας  ελεγχόμενης  στάθμευσης με χρήση εμβυθισμένων 
αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας».
             Η συνεδρίαση κρίθηκε από την υπηρεσία ως κατεπείγουσα προκειμένου να 
εισηγηθεί  έγκαιρα η Οικονομική Επιτροπή το ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης του 
Δήμου  οικ.  έτους  2021  ενόψει  της  27ης  συνεδρίασης  2020  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου,  να δοθεί εντός του έτους 2020 παράταση στις συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης των προμηθειών και προκειμένου να μην απενταχθεί η προμήθεια από το 
Πράσινο Ταμείο.
           Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους  συμπληρωμένους 
πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε στη λήψη των 
αποφάσεων τόσο στο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
        ► Σύνταξη σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.
            το οποίο κρίθηκε ως κατεπείγον και έπρεπε να συζητηθεί στη συνεδρίαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει 
τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  αριθμ.  πρωτ.17.944/28-12-2020 
εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα:
         Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  5591/2019  διακήρυξη  του  Δημάρχου  Έδεσσας  για  την  

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου του  
Δήμου Έδεσσας «ΕΥ ΖΗΝ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» και  
προμήθεια  γάλακτος  για  την  ανάγκη  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Έδεσσας»,  και  
ιδιαιτέρως την παράγραφο 4.5 στην οποία προβλέπεται  ότι  «Η σύμβαση μπορεί να  
τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία σύναψης  
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.  
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του  
άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το  
δικαίωμα  επέκτασης  της  διάρκειας  της  σύμβασης  κατά  τρεις  (3)  μήνες  εφόσον  
υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και δεν έχουν παραληφθεί το σύνολο των συμβατικών  
ποσοτήτων».

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4131/30-03-2020 σύμβαση, στην οποία προβλέπεται στην παρ.  
1 του άρθρου 2 ότι «η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή  
της και  μέχρι 31-12-2020 με το δικαίωμα επέκτασης της διάρκειας  της σύμβασης  
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κατά  τρεις  (3)  μήνες  εφόσον  υπάρχουν  διαθέσιμες  πιστώσεις  και  δεν  έχουν  
παραληφθεί το σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων».

3. Το γεγονός ότι ο υπ’ αριθμ. πρωτ. 17713/2020 διαγωνισμός για την προμήθεια με  
τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για  
τις  ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων»  δεν  έχει  
ολοκληρωθεί.

4. Το  υπηρεσιακό  έγγραφο  που  ενημερώνει  ότι  υπάρχουν  διαθέσιμες  ποσότητες  των  
ειδών και δεν θα προκύψει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Έδεσσας.

5. Το υπ’  αριθ.  πρωτ.  17936/24-12-2020 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας  με το οποίο  
ενημερώνεται η Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ανάδοχος προμηθεύτρια εταιρεία, ότι  
πρόκειται να πραγματοποιηθεί παράταση της σύμβασης.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17942/28-12-2020 έγγραφο της Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,  
αναδόχου  προμηθεύτριας  εταιρείας,  με  το  οποίο  αποδέχονται  την  παράταση  της  
σύμβασης  μέχρι την ολοκλήρωση του υπ’ αριθμ. 17713/2020 διαγωνισμού και όχι  
πέραν της 31-03-2020

και  προκειμένου  να  συνεχιστεί  η  παροχή  γάλακτος  στους  υπαλλήλους  του  Δήμου  
Έδεσσας 

εισηγούμαστε

την  παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο  
«Προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  νομικού  προσώπου  του  Δήμου 
Έδεσσας «ΕΥ ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  
και  προμήθεια  γάλακτος  για  την  ανάγκη  των  υπαλλήλων  του  Δήμου 
Έδεσσας» μέχρι την ολοκλήρωση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 17713/2020 διαγωνισμού για  
την ανάδειξη νέων αναδόχων προμηθευτών και  όχι  πέραν της 31-03-2020,  υπό την  
προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της  
μη υπέρβασης των κατακυρωθεισών συμβατικών ποσοτήτων.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καταμέτρησε τις  ψήφους των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής και προχώρησε στη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο 
θέμα.
       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ.17.944/28-12-
2020 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ζ 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 τέλος και τις διατάξεις τον 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
           Α. Τη χορήγηση  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  νομικού 
προσώπου  του  Δήμου  Έδεσσας  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης  «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  και  προμήθεια  γάλακτος  για  την  ανάγκη  των 
υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας» μέχρι  την ολοκλήρωση του  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 
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17713/2020 διαγωνισμού για  την  ανάδειξη  νέων  αναδόχων προμηθευτών  και  όχι 
πέραν  της  31-03-2020,  υπό  την  προϋπόθεση  της  μη  περαιτέρω  οικονομικής 
επιβάρυνσης  του  αναθέτοντος  φορέα  και  της  μη υπέρβασης  των  κατακυρωθεισών 
συμβατικών ποσοτήτων.
          Β.  Τη διατήρηση, για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύει η παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων 
για τις ανάγκες του νομικού προσώπου του Δήμου Έδεσσας «ΕΥ ΖΗΝ», της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» και προμήθεια γάλακτος 
για την ανάγκη των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας», της Τριμελούς Επιτροπής 
Παραλαβής  για την ανωτέρω και μόνο προμήθεια, όπως αυτή  είχε οριστεί με την 
αριθμ. 361/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφόσον  δεν  υπήρχε  άλλο  θέμα  για  συζήτηση  η  συνεδρίαση 
ολοκληρώθηκε στις 12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 432/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-12-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραφείο Προμηθειών ( να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής).

Εσωτερική Διανομή:
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
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