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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  3/2019  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ   
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  3.113/22-2-2019  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. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος.

          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 : 

2. Τροποποίηση  της  αριθ.  3/2019  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
«Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων εκτέλεσης 
της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού 
κολυμβητήριου Έδεσσας».

3. Ακύρωση της αριθ. 43/2019 απόφασης της Ο.Ε. λόγω μη έγκαιρης έκδοσης 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
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4. Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια 
αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας».

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανακοπή και αίτηση αναστολής.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας κατάταξης εκθέτει 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 3142/22-2-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

     Εκ παραδρομής η Ε.Δ  και ακολούθως η Ο.Ε όρισε ότι « Γ. Την προμήθεια της  

ομάδας  Γ  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου 
Έδεσσας», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  

παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16», αντί του ορθού προσφυγή στη διαδικασία με  

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α  

του άρθρου 32 του Ν. 4412/16. Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 2 α του άρθρου 32 του Ν.  

4412/οριζει ότι « εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε  

καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή  

αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι  

αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην  

επιτροπή μετά από αίτημά της». 

Παρακαλούμε για τη διόρθωση της αριθμ. 3/2019 απόφασης της Ο.Ε ως προς το  

παραπάνω σημείο.  

         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  εξέτασε  με 
προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 
3142/22-2-2019 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, την αριθ. 3/2019 
απόφασή της  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 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
        Την τροποποίηση της αριθ. 3/2019 απόφασή της μόνο ως προς την προμήθεια 
της ομάδα Γ  «Προμήθεια υποβρύχιας ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» δαπάνης 
4.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  της  αριθ.  πρωτ.  23235/18-12-2018 
διακήρυξης  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου 
Έδεσσας», να  πραγματοποιηθεί  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
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προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 32 του 
Ν. 4412/16.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως 
έχει.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 45/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-2-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κα Χριστίνα Ασημακοπούλου–Πρόεδρο).
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