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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 309/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6799/18.5.2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 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. 

14.255/2.11.2022 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 το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 τέσσερα (4) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

1. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 

Μέλος 
2. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 

του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  
        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συνδέθηκε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποσυνδέθηκε μετά τη 
συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της Οικονομικής 
συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 

συμμετείχε κανένας. 
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        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή 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:  

1. Έγκριση της αριθμ. 57/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022». 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης WATT AND VOLT S.A. 
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών 

επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Έδεσσας 

          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. 
 Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο, 19ο, 6ο, 17ο , 18ο, 12ο, 

13ο, 2ο - 5ο,  8ο – 10ο, 7ο, 14ο -16ο και 11ο. 
 

 Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 
13.717/24.10.2022 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 155/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κι η 
οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
 

«Η Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι: 
1) Η υπ’ αρ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβαση του Δήμου Έδεσσας για την προμήθεια 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος.. 
2) Η υπ’ αριθμ. 242/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αρ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβαση. 
3) Το από 10-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, το από 10-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας και το από 22-08-2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για συμπληρωματική προμήθεια 
γάλακτος για το προσωπικό. 
4) Τις υπ’ αριθμ. 111/11188/01-09-2022 & 117/11463/13-09-2022 αποφάσεις 
Δημάρχου που αφορούν την πρόσληψη σαράντα έξι (49) ατόμων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023, 
για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του Δήμου 
Έδεσσας. 
5) Την υπ’ αριθμ. 157/17671/09-12-2021 διαπιστωτική πράξη Δημάρχου που αφορά 
τη μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 
παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», από τη 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) στον Δήμο Έδεσσας. 
6) Τις υπ’ αριθμ. 28/7633/14-06-2022 & 78/8416/30-06-2022 αποφάσεις 
Δημάρχου που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 
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7) Τις υπ’ αριθμ. 141/15376/05-11-2021, 93/10571/27-07-2021 & 
26/2084/1802-2022 αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν την πρόσληψη μακροχρόνια 
ανέργων 55-67 ετών για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα. 
8) Τις υπ’ αριθμ. 168/2022 & 277/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τις 
οποίες εγκρίνεται η παράταση – ανανέωσης των συμβάσεων απασχόλησης του 
προσωπικού. 
9) Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και ιδίως της παραγράφου 1.γ, 
σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,  
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,  
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 
10) Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
11) Το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή επιλέγει την ανάθεση συμπληρωματικής 
προμήθειας στον ίδιο οικονομικό φορέα, καθώς η εμπλοκή τρίτου θα απόβαινε 
οικονομικά ασύμφορη για αυτή και επιπλέον σε μια περίοδο πληθωριστικής 
ανάφλεξης, όπως αυτή που διανύουμε, κατά την οποία καθημερινά παρατηρούνται 
μεγάλες ανατιμήσεις στα αγαθά η επιλογή ενός διαφορετικού φορέα θα συνεπαγόταν 
αύξηση του συνολικού κόστους για τη διενέργεια της απαιτούμενης συμπληρωματικής 
προμήθειας. 
 
εισηγούμαστε θετικά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για 
την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ως προς την αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου, με επιπλέον ποσότητα 11.044 λίτρων γάλακτος 
(11.044*1,10€=12.148,40€), συνολικής δαπάνης 12.148,40€, καθώς η σωρευτική 
αξία των τροποποιήσεων ανέρχεται σε ποσοστό 33%. 
 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» . 
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική 

συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. πρωτ. 13.717/24.10.2022 εισήγηση 
της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, τη με αριθμ. πρωτ. 6799/18.5.2021 
Σύμβαση, το με αριθμ. πρωτ. 3802/14.6.2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τα από 10.8.2022 & 22.8.2022 έγγραφα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  περί 
συμπληρωματικής προμήθειας γάλακτος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 

4735/2020 (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 του άρθρου 132 

του 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 
       Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την 

προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ως προς την αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου, με επιπλέον ποσότητα 11.044 λίτρων γάλακτος 
(11.044*1,10€=12.148,40€), συνολικής δαπάνης 12.148,40€, καθώς η σωρευτική 

αξία των τροποποιήσεων ανέρχεται σε ποσοστό 33%. 
         

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 309/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 8.11.2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 
 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας 

-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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