
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 246/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ   
ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Σήμερα  Τρίτη  1  Σεπτεμβρίου  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. 11.103/28-8-2020 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 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. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό 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.
            Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 
7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 20ο, 2ο, 3ο, 4ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 21ο, 5ο και 6ο. 
           Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθμ.  πρωτ.  10.424/17-8-2020  εισήγηση  του 
Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
 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.4555/18  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της  
οικονομικής και  αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  
-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ  
- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων  
σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση-Λοιπές  διατάξεις  
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018).

3. 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)  
και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της  
σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

4. Τις  υπ.  αριθμ.  412  &  413/2020  Αποφάσεις  Ανάληψης  Δαπάνης  Πολυετούς  
Υποχρέωσης του Δημάρχου Έδεσσας  που αφορούν τη διάθεση πιστώσεων στους Κ.Α.  
10.6643,  20.6641,  30.6641,  35.6641  και  35.6644  για  την  προμήθεια  Υγρών  
Καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας. 
5. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  10278/13-08-2020  πρωτογενές  αίτημα  της  Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας (ΑΔΑΜ: 20REQ007180351).
6. Την  υπ’  αριθμ.  36Π/2020  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  

Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, που αφορά τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές  
προδιαγραφές της προμήθειας του θέματος και σας υποβάλλουμε συνημμένα.

7. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1029/13-08-2020  Βεβαίωση  Πολυετούς  Δέσμευσης  
Πιστώσεων της Προέδρου στους Κ.Α. 64.00.00, 64.08.00 και την υπ’ αριθμ. 8/2020  
μελέτη  της  Δημοτικής  Κοινωφελής  Επιχείρησης  Δήμου  Έδεσσας  που  αφορούν  την  
προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε..

8. Την υπ’ αριθμ. 21/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ»  
που  αφορά  την  έγκριση  και  τη  διάθεση  πίστωσης  στους  Κ.Α.  10.6643.002  και  
60.6643.001 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των δομών του  
Νομικού Προσώπου.

9. Την υπ’ αριθμ. 19/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολική Επιτροπή  
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας που αφορά την έγκριση και  τη διάθεση  
πίστωσης  για  την  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  των  Σχολικών  
Μονάδων.

10. Την υπ’ αριθμ. 15/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολική Επιτροπή  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας που αφορά την έγκριση και τη διάθεση  
πίστωσης  για  την  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  των  Σχολικών  
Μονάδων.

Εισηγούμαστε

1) την  έγκριση  της 
διενέργειας  της 
προμήθειας  υγρών 
καυσίμων  για  τρία 
(03)  έτη  για  τις  
ανάγκες  του  Δήμου 
Έδεσσας  και  των 
Νομικών  του 
Προσώπων  και  τον 
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καθορισμό  του 
τρόπου  εκτέλεσης 
της  προμήθειας  με 
ηλεκτρονικό  διεθνή 
ανοικτό  διαγωνισμό,  
προϋπολογισμού 
1.254.713,01€ 
συμπεριλαμβανομέν
ου του ΦΠΑ.

2) την  έγκριση  της 
διενέργειας  της 
προμήθειας  
ελαιολιπαντικών  για 
τις  ανάγκες  του 
Δήμου  Έδεσσας  και  
τον  καθορισμό  του 
τρόπου  εκτέλεσης 
της  προμήθειας  με 
συνοπτικό 
διαγωνισμό 
προϋπολογισμού 
δαπάνης  
55.590,19€ 
συμπεριλαμβανομέν
ου  του  ΦΠΑ,  (παρ.  
10 του Άρθρου 6 του 
Ν. 4412/16).

 Οι  όροι  των  ανωτέρω  διαγωνισμών  και  η  έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών  θα  
καθοριστούν  μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δαπάνη θα καλυφθεί  
από  ιδίους  πόρους  των  ανωτέρω  φορέων  και  θα  βαρύνει  τους  σχετικούς  κωδικούς  
αριθμούς των προϋπολογισμών τους για τις σχετικές οικονομικές χρήσεις.
            Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 10.424/17-8-2020 εισήγηση 
του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου καθώς και τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 
εδαφ.  ε  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  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»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων για τρία (03) 

έτη  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων  και 
καθορίζει ως τρόπο για την εκτέλεση της προμήθειας με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό, προϋπολογισμού 1.254.713,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β. Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας ελαιολιπαντικών για τρία (03) 
έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και καθορίζει ως τρόπο για την εκτέλεση της 
προμήθειας  με  συνοπτικό  διαγωνισμό   προϋπολογισμού  δαπάνης  55.590,19€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (παρ. 10 του Άρθρου 6 του Ν. 4412/16).
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Οι όροι των ανωτέρω διαγωνισμών και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
θα  καθοριστούν   μετά  από  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  Η δαπάνη  θα 
καλυφθεί  από ιδίους πόρους των ανωτέρω φορέων και θα βαρύνει  τους σχετικούς 
κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών τους για τις σχετικές οικονομικές χρήσεις.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 246/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7-9-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος), Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Γραφείο Προμηθειών.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-  Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού 

του Δήμου.
-  Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών και οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου.
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