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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 8ης / 18-05-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 30 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Ανάθεση σε ανάδοχο συνέχισης της παρασκευής γευμάτων για τις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού 

COVID-19. Εξειδίκευση πίστωσης. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 18η του μηνός Μαϊου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο 

Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1210/14-5-2020 πρόσκληση του  Προέδρου 

που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα  με το άρθρο 24 της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. ορίζεται ότι μέχρι την 

31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την 

παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με 

τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. 

 

Με την παρ.3α του άρθρου 10 ορίζεται ότι κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες 

μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

 

Με την παρ.3β του άρθρου 10 ορίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν 

υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 

απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 

οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 

πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-32-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-32-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού στην 9η Συνεδρίαση του 2020 αποφάσισε 

ομόφωνα με την 38/2020 απόφασή του να εγκρίνει την παροχή γευμάτων για τις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19.  

 

Με την 23/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού 

πραγματοποιήθηκε η ανάθεση σε ανάδοχο της παρασκευής γευμάτων για τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19. Έγινε επίσης εξειδίκευση 

πίστωσης. Ο ανάδοχος αναδείχτηκε μετά από κατάθεση προσφορών από 

επαγγελματίες του Δήμου μετά από δημόσια ανακοίνωση-πρόσκληση. Ανάδοχος 

αναδείχτηκε η Ταβέρνα Καντάδα με ιδιοκτήτη τον Ευθύμιο Ελαφρό με την 

οικονομικότερη προσφορά με το ποσό των 3.564,00 € και ήδη εκτέλεσε την 

συγκεκριμένη προμήθεια.  

 

Με την 26/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε Τροποποίηση και 

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού και συμπεριλήφθηκε 

δαπάνη ύψους 8.000 € στον κωδικό 15.6481.01 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 

ευπαθών Κοινωνικών ομάδων». Από τον κωδικό αυτόν  αυτό εξειδικεύτηκε ποσό 

3.654,00 € για την πρώτη προμήθεια γευμάτων.  

 

Με την 43/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η 1η Τροποποίηση 

και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού και συμπεριλήφθηκε 

δαπάνη ύψους 8.000 € στον κωδικό 15.6481.01 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 

ευπαθών Κοινωνικών ομάδων» σύμφωνα με την παρ.3β του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  

 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:  

α) την συνέχιση παρασκευής γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα 

πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19, και την ανάθεση της προμήθειας στον 

ίδιο ανάδοχο, την Ταβέρνα Καντάδα με ιδιοκτήτη τον Ευθύμιο Ελαφρό, με 

τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στην αρχική προμήθεια, λόγω της 

οικονομικότερης προσφοράς που κατέθεσε, δηλαδή την προμήθεια 800 

γευμάτων για σαράντα (40) άτομα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού επί είκοσι 

(20) μέρες και με το ίδιο ποσό των 3.564,00 € του κωδικού 15.6481.01 

«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ευπαθών Κοινωνικών ομάδων».  

β) να εξειδικεύσει την πίστωση των 3.564,00 € του κωδικού 15.6481.01 

«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ευπαθών Κοινωνικών ομάδων» για την δαπάνη 

της ανωτέρω προμήθειας.  

 

Μετά από αυτά  η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τα ανωτέρω εκτεθέντα 

στοιχεία και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

α) την συνέχιση παρασκευής γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα 

πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19, και την ανάθεση της προμήθειας στον ίδιο 

ανάδοχο, την Ταβέρνα Καντάδα με ιδιοκτήτη τον Ευθύμιο Ελαφρό, με τις ίδιες 

προϋποθέσεις όπως και στην αρχική προμήθεια, λόγω της οικονομικότερης προσφοράς 

που κατέθεσε, δηλαδή την προμήθεια 800 γευμάτων για σαράντα (40) άτομα ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού επί είκοσι (20) μέρες και με το ίδιο ποσό των 3.564,00 € του 

κωδικού 15.6481.01 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ευπαθών Κοινωνικών ομάδων».  

β) εξειδικεύει την πίστωση των 3.564,00 € του κωδικού 15.6481.01 «Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων ευπαθών Κοινωνικών ομάδων» για την δαπάνη της ανωτέρω 

προμήθειας.  

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
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 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30 / 2020 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  18 Μαΐου 2020 

Ο Πρόεδρος 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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