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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 152/2022    
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6799/18-05-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. 
 

Σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης και 
με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
6852/26.5.2022 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) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π 

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 

(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 

5. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
2.Αντώνιος Ρυσάφης. 

 

       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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  

2. Αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την 
προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 
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3. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση 

του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή 

του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας». 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και 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. 
 Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είχε 

γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 
6.528/27-5-2022 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, όπως αυτή 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 155/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κι η 

οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

     ΣΧΕΤ.: 1) Η από 19/5/2022 αίτηση της εταιρείας «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

για αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αριθμό 6799 από 18-05-2021 σύμβασης προμήθειας 

τροφίμων. 

2) Τη με αρ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβαση του Δήμου Έδεσσας. 

3) Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

4) Την τεχνική και οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο έτη για της ανάγκες του Δήμου 

Έδεσσας και των νομικών προσώπων του» της εταιρείας «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

5) Την αρ. πρωτ. 6886/26-05-2022 Βεβαίωση πίστωσης για αναπροσαρμογή τιμών. 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και του άρθρου 388 του Αστικού 

Κώδικα. 

7) Τις από 20/05/2022 τιμές τεσσάρων ηλεκτρονικών καταστημάτων λιανικού 

εμπορίου τροφίμων. 

 

Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό η εταιρεία «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητά την αναπροσαρμογή της αρχικής συμβατικής αξίας του φρέσκου 

παστεριωμένου γάλακτος που μας προμηθεύει από την αρχική τιμής μονάδας 0,92€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (0,81€ άνευ ΦΠΑ) στην αυξημένη κατά 50% τιμής 

μονάδας 1,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (1,22€  άνευ ΦΠΑ), η οποία 

υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και αντιβαίνει στην  αρχή της οικονομικότητας, χωρίς να 

τεκμηριώνεται επαρκώς η  αιτούμενη δυσανάλογη αυτή αναπροσαρμογή. 
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Κατόπιν έρευνας στις 20/05/2022 στα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικού εμπορίου 

τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή μας και ιδίως στα 

καταστήματα λιανικού εμπορίου της εταιρείας «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία 

είναι αντιπρόσωπος - διακινητής των προϊόντων και ιδιοκτήτρια δύο franchise 

καταστημάτων super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή της Σκύδρας, 

διαπιστώθηκε ότι  

- η λιανική τιμή πώλησης του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ΑΒ, το οποίο μας 

προμηθεύει σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της, ανέρχεται στα 0,94€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, 

- η λιανική τιμή πώλησης του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στα καταστήματα 

λιανικού εμπορίου τροφίμων και ιδίως των προσφερόμενων προϊόντων των εταιρειών που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό, είναι πολύ χαμηλότερη από την αιτούμενη 

αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Επίσης, σύμφωνα με το (3) σχετικό προϋπόθεση για την τροποποίηση της συναφθείσας 

σύμβασης είναι η απαραίτητη ύπαρξη των αντιστοίχων πιστώσεων που όπως προκύπτει 

από τη βεβαίωση διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας δεν επαρκούν για την 

κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω εισηγούμαστε αρνητικά για την αναπροσαρμογή 

της τιμής της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την προμήθεια φρέσκου 

παστεριωμένου γάλακτος και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης. 

          Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 
6886/26-5-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη ύπαρξης 

επαρκών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για το οικ. έτος 2022, πρότεινε τη μη 
αναπροσαρμογή των τιμών της αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης και κάλεσε τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική 
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6.528/27-5-2022 έγγραφο της 
Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, την αριθμ. πρωτ. 6886/26-5-2022 βεβαίωση 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 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, 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

        Τη μη αναπροσαρμογή της τιμής της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Ν. Ναυρινιάδης & Σία Ε.Ε., για την προμήθεια 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του 

Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 152/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 1-6-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς. 
 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Πρόεδρο Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών(όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 

αριμ. 155/2021 απόφαση του Δ.Σ.) 
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

Εσωτερική Διανομή: 
-Γραφείο Προμηθειών 
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών.  
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