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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 7,5TN ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ». 

 
   Σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 

Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1.342/4-2-2022 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) 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. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 

4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
2. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό 

μέλος. 

 
 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-
Βλαδίκα και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ το μέλος 

Ιωάννης Μουράτογλου με τηλεδιάσκεψη. 
           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.   
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          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), το παρακάτω θέμα:  

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών 

πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Έδεσσας». 
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, 
προώθηση και προβολή του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της 

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. 
           Το μέλος  Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε και συμμετείχε στη συνεδρίαση δια 

ζώσης κατά την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. 
           Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 4ο, 5ο, 6ο 
7ο, 8ο , 9ο, 1ο, 2ο και 3ο. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 7ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

την αριθ. πρωτ. 1.356/4-2-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων των 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 96/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 
      Έχοντας υπόψη: 

• Την αριθμ. Πρωτ. 11299/12-8-2021 σύμβαση προμήθειας απορριμματοφόρων 

• Το αριθμ. Πρωτ. 1255/02-02-2022 αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης 
κατά τρείς μήνες λόγω ανωτέρας βίας. 

• Τη σχετική νομοθεσία  
  Εισηγούμαστε 

      Την  λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης κατά τρείς μήνες του χρόνου 
παράδοσης της προμήθειας με αρίθμ. πρωτ. 11299/ 12-08-2021 σύμβαση.  
          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. 1.356/4-2-2022 εισήγηση 
της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων 
και λοιπών οχημάτων των αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών», το αριθμ. πρωτ. 1255/2-2-2022 αίτημα του αναδόχου της 
προμήθειας, το αριθμ. πρωτ. 11.299/12-8-2021 συμφωνητικό για την προμήθεια, 

την αριθμ. 96/2021 όμοια δική της καθώς και 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. 

4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
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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 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,  
Αποφασίζει ομόφωνα 

            Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης κατά τρείς (3) μήνες και πιο συγκεκριμένα 

έως και τις 12-5-2022, του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου   
«ΟΜΑΔΑ 1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5tn με γερανό», από την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων των αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» όπως αυτή είχε οριστεί με το 
αριθμ. πρωτ.  11.299/12-8-2021 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της 

εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 40/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:25 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 9-2-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου. 

 

 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας ( όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ 96/2021 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 

- Γραφείο Προμηθειών. 
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