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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΌΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων των 
θυρών  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. 6.332/29-
5-2020  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 έξι (6) 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. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -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 παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  προτείνει  να  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

1.  Επικύρωση πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση ακινήτου  για  την 
στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

2.  Επικύρωση πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση ακινήτου  για  την 
στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.
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3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργων 
ενταγμένα στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

  Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  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. 
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής  Επιτροπής  την αριθ.  πρωτ.  6.277/28-5-2020 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:  
Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
2. 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)
3. Το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  εγγραφές  στον  προϋπολογισμό  έτους  2020  του  Δήμου  

Έδεσσας διαθέσιμων πιστώσεων : 
α)  ποσού  6.000,00  €  (διαθέσιμου  1.152,40  €)  στον  κωδικό  εξόδων  με  Κ.Α.  
02.20.6263.001  και  τίτλο  «Συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων»,  με  
χρηματοδότηση από Π.Δ.,
β) ποσού  5.000,00  €  (διαθέσιμου  3.933,60  €)  στον  κωδικό  εξόδων  με  Κ.Α.  
02.20.6671.001 και  τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με χρηματοδότηση από  
Π.Δ.,
γ) ποσού 29.500,00 € (διαθέσιμου 24.589,60 €) στον κωδικό εξόδων με Κ.Α. 02.30.6263  
και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με χρηματοδότηση από Π.Δ.,
δ) ποσού  24.000,00  €  (διαθέσιμου  14.698,08  €)  στον  κωδικό  εξόδων  με  Κ.Α.  
02.30.6671.001  και  τίτλο  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  μεταφορικών  μέσων»,  με  
χρηματοδότηση από Π.Δ.,
ε) ποσού  5.100,00  €  (διαθέσιμου  5.100,00  €)  στον  κωδικό  εξόδων  με  Κ.Α.  
02.30.6264.005  και  τίτλο  «Εργασίες  συντήρησης  οχημάτων  απαραίτητων  για  δράσεις  
πυροπροστασίας», με χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ,
στ) ποσού  6.000,00  €  (διαθέσιμου  6.000,00  €)  στον  κωδικό  εξόδων  με  Κ.Α.  
02.30.6671.003 και  τίτλο «Ανταλλακτικά για την επισκευή οχημάτων απαραίτητων για  
δράσεις πυροπροστασίας», με χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ,
4. Την  αριθ.  15Π/2020  μελέτη  της  Δ/νσης  Τ.Υ  &  Πολεοδομίας Δήμου  Έδεσσας,  

προϋπολογισμού 23.181,18 €,  που αφορά τα τεύχη δημοπράτησης και  τις  τεχνικές  
προδιαγραφές της προμήθειας του θέματος.

5. Το  αριθ.  6275/28-05-2020  /  ΑΔΑΜ  20REQ006779557  Πρωτογενές  Αίτημα  της  
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε.

6. Το αριθ. Πρωτ. 6253/28-05-2020 Πρακτικό Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού

Εισηγούμαστε  την  έγκριση  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  την  κατάρτιση  των  Όρων  
Δημοπράτησης  για:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης και τη συγκρότηση της  
Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το αριθ. 6253/2020 Πρακτικό Κλήρωσης. 
         Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 6.277/28-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. 
Υ. & Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
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Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.1 εδαφ. θ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) 
«Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», το αριθμ. πρωτ. 6253/28-05-
2020 Πρακτικό Κλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς τέλος 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.  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καταρτίζει  τους  όρους για  τη 
δημοπράτηση  για την εκτέλεση της  προμήθειας  με τίτλο  «Συντήρηση και  Επισκευή 
Οχημάτων –Μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού  είκοσι  τριών  χιλιάδων 
εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (23.181,18€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., όπως αυτοί φαίνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση σχέδιο 
διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
      Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  για την εκτέλεση της 
προμήθειας σύμφωνα με  το αριθμ. πρωτ. 6253/28-05-2020 Πρακτικό Κλήρωσης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού,  που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η οποία 
αποτελείται από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Κοσμάς Καλογιαννίδης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)
2 Χριστίνα Ασημακοπούλου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3 Σπύρος Μακατσώρης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπ.Μηχανικών 
(Αναπληρωτής Πρόεδρος)

2 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων
3 Νικόλαος Ουζούνης ΠΕ Γεωπόνων

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:05 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 173/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 3-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Τσεπκεντζής,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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