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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 103/2022      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

(37.488,00€) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG” ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “TAP 

AG” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

3α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4182/2013 

 

 Σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και  μέσω τηλεδιάσκεψης, 

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.605/9.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 

136/9.7.2022), 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν  τα 19 

από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 13 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩΡΠ-ΑΕΣ



 

2 

 

5 Θεοδώρου Έλλη 15 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γιώγας Δημήτριος 5 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

2 Καραμάνη Δήμητρα 6 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Κίτσου Ελένη 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Μουράτογλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Κων/νος Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Πέτκου, Έλλη Θεοδώρου και Ευτυχία 

Ταμβίσκου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος 

και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Πασχάλης και Δημήτριος Γιώγας συνδέθηκαν 

ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (Πριν την έναρξη 

συζήτησης των θεμάτων). 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Σύμβουλος κα 

Ευτυχία Ταμβίσκου αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης,  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου αποσυνδέθηκε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 

10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη 

συνεδρίαση μετά της συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων για 

τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες 

κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε δια ζώσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας και με τη διαδικασία της 

τηλεδιάσκεψης  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία 

Λυκίδου. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, 

προτάσσοντας το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά τη  συζήτηση των θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών τη με αριθμ. πρωτ. 11372/5.9.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία 

έχει ως εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη : 

α) Το από 9-8-2022 email της εταιρείας  «TAP AG» και όλη την προγενέστερη αλληλογραφία με 

το οποίο η εταιρεία εκδήλωσε την πρόθεσή της για χρηματοδότηση, αιτία δωρεάς στο Δήμο 

Έδεσσας, της προμήθειας ενός μικρού μηχανήματος έργου 

β) Το συνημμένο Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς ποσού έως 37.488,00 €, όπως αυτό 

εστάλη ηλεκτρονικά από τον δωρητή και ελέγχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Έδεσσας 

Εισηγούμαστε : 

1. Την αποδοχή δωρεάς ποσού έως 37.488,00 € από την εταιρεία «TAP AG»,  για την 

προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα με τις διαδικασίες του άρθρου 3α του νόμου 

4182/2013. 

3. Την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Έδεσσας για την υπογραφή του Συμφωνητικού με την 

εταιρεία «TAP AG» (δωρητής)». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, 

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και 

τις διατάξεις του άρθρου  65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Α. Την αποδοχή δωρεάς ποσού έως 37.488,00 € από την εταιρεία «TAP AG»,  

για την προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα με τις διαδικασίες του άρθρου 3α του 
νόμου 4182/2013. 

Β. Την έγκριση του Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς, το οποίο έχει ως 

εξής: 

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΣ 

Μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : 

Α. Της εταιρείας με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG», και το διακριτικό τίτλο «TAP 

AG», η οποία εδρεύει στο Baar της Ελβετίας, στην οδό Lindenstrasse 2, Τ.Κ. 6340 (αριθμός 

εμπορικού μητρώου CHE-113.500.620) και ενεργεί στο παρόν δια του υποκαταστήματός της 

στην Ελλάδα, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, με Α.Φ.Μ 997799416, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ) 123773301001, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κο. Ιωάννη Μαρή υπό 

την ιδιότητά του ως Διευθυντή Γραφείου Ελλάδας (Country Representative Greece),  

(εφεξής «Εταιρεία» ή «ΤΑΡ» ή «Δωρητής») και 

Β. Του Δήμου Έδεσσας, ο οποίος εδρεύει στην Έδεσσα Νομού Πέλλας, 58200, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. Γιάννου Δημήτριο, 

υπό την ιδιότητά του ως Δημάρχου (εφεξής «Δήμος» ή «Δωρεοδόχος»)  

από κοινού τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»/ «Μέρη» και ξεχωριστά το καθένα «Συμβαλλόμενο 

Μέρος»/ «Μέρος». 

Προοίμιο 

Αφού έλαβαν υπόψη:  

I. Η ΤΑΡ αναπτύσσει το Έργο του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, ο οποίος 

διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα, καταλήγει στην 

Ιταλία και χρησιμοποιείται αρχικά για τη μεταφορά φυσικού αερίου που παράγεται από 

τη δεύτερη φάση του κοιτάσματος Shah Deniz field στο Azerbaijan. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (Social and 

Environmental Investment (“SEI”)), η ΤΑΡ, προβαίνει σε σχετικές δαπάνες 
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προκειμένου να εφαρμόσει πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε 

περιοχές που επηρεάζονται από τις εργασίες της ΤΑΡ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη 

βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες επενδύοντας σε έργα που 

αφορούν στην παιδεία και στην εκπαίδευση, στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, στην 

ποιότητα ζωής και στη διαχείριση του περιβάλλοντος 

II. O Δήμος Έδεσσας, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος Κοινωνικών και 

Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της ΤΑΡ AG, απέστειλε πρόταση, μεταξύ άλλων 

σχετικά με τη δωρεά οχημάτων κοινής ωφελείας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Έδεσσας με 

την από 08-12-2017  επιστολή του προς την ΤΑΡ AG αιτείται την δωρεάν 

παραχώρηση οχημάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και 

Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της ΤΑΡ AG. 1. Τελικώς ο Δήμος Έδεσσας 

επικοινώνησε στην ΤΑΡ με την από 26-05-2022 ηλεκτρονική επικοινωνία, ότι ζητά την 

δωρεάν παραχώρηση άλλου ειδικού Εξοπλισμού από τα αναφερόμενα στην ως άνω 

πρόταση οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο Εξοπλισμός που αιτήθηκε ο Δήμος Έδεσσας 

είναι ένας νέος μίνι εκσκαφέας τεχνικών έργων. 

III. Η ΤΑΡ AG, κατόπιν του ως άνω αιτήματος του Δήμου Έδεσσας, και αφού 

διαπιστώθηκε η συμβατότητα της εν λόγω πρότασης με το πρόγραμμα Κοινωνικών και 

Περιβαλλοντικών Επενδύσεών της, εξέφρασε την πρόθεσή της να συνδράμει στην ως 

άνω πρόταση/σχέδιο του Δήμου προβαίνοντας σε αντίστοιχη δωρεά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013 για την επίτευξη του σκοπού που 

περιγράφεται στην ως άνω πρόταση. 

IV. Τελικώς ο Δήμος Έδεσσας επικοινώνησε στην ΤΑΡ ότι είναι σύμφωνος και αποδέχεται 

την ως άνω δωρεά για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στην ως άνω 

πρόταση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται 

αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

1. Αντικείμενο συμφωνίας – Δωρεά - Αποδοχή / Υποχρεώσεις Μερών  

i. Η Εταιρεία με την παρούσα σύμβαση, θα προβεί, αιτία δωρεάς, στη χρηματοδότηση 

αξίας έως -κατ’ ανώτατο όριο- τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 

(37.488,00€) προς τον Δήμο Έδεσσας για την προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα 

( ο Εξοπλισμός) -βάσει του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013. Το ως άνω ποσό 

ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩΡΠ-ΑΕΣ



 

6 

 

καλύπτει εξ ολοκλήρου όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προαναφερθείσα 

προμήθεια.  

ii. Ο Δήμος αποδέχεται την ως άνω δωρεά βάσει του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013 

και εγγυάται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (στ) του ως άνω άρθρου 3Α και τους 

όρους της παρούσας, ότι θα παραλάβει το αντικείμενο της παρούσας δωρεάς, ήτοι τον 

νέο μίνι εκσκαφέα, ώστε να αντιμετωπιστούν σχετικές ανάγκες του Δήμου και να 

χρησιμοποιηθεί οο Εξοπλισμός προς σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Η συγκεκριμένη 

διαδικασία παραλαβής των αντικειμένων της δωρεάς περιγράφεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα 1 της παρούσας «Διαδικασία υπόδειξης οικονομικού φορέα και 

παραλαβή», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ουσιώδες 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

iii. Το ποσό της δωρεάς θα διατεθεί αποκλειστικά για την επίτευξη του συγκεκριμένου ως 

άνω περιγραφέντος σκοπού, ήτοι την προμήθεια Εξοπλισμού για την ικανοποίηση 

σχετικών αναγκών του Δήμου. Ρητά αποκλείεται η χρησιμοποίηση του ως άνω ποσού 

για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των απαιτούμενων ενεργειών για την προμήθεια 

του Εξοπλισμού.  

iv. Η παροχή της Εταιρείας υπό την παρούσα συνίσταται και εξαντλείται στην απλή 

χρηματοδότηση όλου του απαιτούμενου ποσού για την προμήθεια του Εξοπλισμού 

υπό την έννοια της ανάληψης κάλυψης του συνολικού κόστους προμήθειας του 

Εξοπλισμού, το οποίο ανέρχεται έως το ως άνω ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00€), ήτοι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας 

που απορρέουν από την παρούσα εξαντλούνται πλήρως στην καταβολή έως του ως 

άνω ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 

(37.488,00€). Τα Μέρη συμφωνούν ρητά πως δεν είναι υποχρέωση της Εταιρείας η 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού πλέον του ως άνω αναφερθέντος στην παρούσα, 

καθώς και η οποιαδήποτε συμμετοχή, συμβολή, διεκπεραίωση δραστηριοτήτων 

σχετικά με την προμήθεια του Εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η 

διεκπεραίωση σχετικών ενεργειών έρευνας αγοράς (τυχόν υλικά ή κόστος 

συντήρησης) κλπ. Η Εταιρεία διατηρεί τα δικαιώματα παρακολούθησης των σχετικών 

ενεργειών και διαδικασιών για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα και την υλοποίηση 

της δωρεάς, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3Α το νόμου 4182/2013 και στην 

παρούσα.  

2. Οικονομικός Φορέας  

ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩΡΠ-ΑΕΣ



 

7 

 

i. Ο Δήμος φροντίζει για την ανεύρεση συγκεκριμένου φυσικού/ών ή/και νομικού/ών 

προσώπου/ων πλέον κατάλληλου/ων για την εκπλήρωση της προμήθειας του 

Εξοπλισμού (Οικονομικός Φορέας). Η διαδικασία την οποία ακολουθεί ο Δήμος 

προκειμένου να υποδείξει στην Εταιρεία Οικονομικό/ούς Φορέα/εις περιγράφεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Ο Δωρητής διατηρεί το δικαίωμα 

συμμετοχής στην Επιτροπή που συγκροτεί ο Δήμος για τους σκοπούς 

ανάδειξης/υπόδειξης του Οικονομικού Φορέα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 

(γ) του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013, εφόσον ο Δωρητής το κρίνει απαραίτητο. 

ii. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης Οικονομικού Φορέα και υποβολής 

στην Εταιρεία τουλάχιστον τριών (3) προσφορών από τον Δήμο/τη συγκληθείσα 

Επιτροπή, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, η Εταιρεία θα 

προβαίνει σε σχετική έγκριση ή απόρριψη του προταθέντος Οικονομικού Φορέα. 

iii. Σε περίπτωση που η Εταιρεία απορρίψει τον προταθέντα Οικονομικό Φορέα, η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μία ακόμη φορά, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 1 

της παρούσας. 

iv. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει τον προταθέντα Οικονομικό Φορέα, ο Δήμος θα 

συνάπτει με τον επιλεγέντα Οικονομικό Φορέα σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 (ε) του άρθρου 3A του νόμου 4182/2013, για λογαριασμό της Εταιρείας, 

προς εκπλήρωση της προμήθειας του Εξοπλισμού. Η Εταιρεία δικαιούται, εφόσον το 

επιθυμεί, να λαμβάνει αντίγραφο του σχεδίου της σχετικής σύμβασης για τις 

παρατηρήσεις της καθώς και την υπογεγραμμένη από τον Δήμο και τον Οικονομικό 

Φορέα σχετική σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να θέτει υπόψη της Εταιρείας το σχετικό σχέδιο σύμβασης με τον Οικονομικό Φορέα 

τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή του για σχολιασμό από την 

εταιρεία. Ο Δήμος υποχρεούται να λάβει υπόψη και να ενσωματώσει στο τελικό 

κείμενο της σύμβασης τα σχόλια της Εταιρείας. Τα ίδια δικαιώματα έχει η Εταιρεία, και 

αντίστοιχα τις ίδιες υποχρεώσεις ο Δήμος, σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 

αυτής.  

3. Καταβολή δαπάνης 

i. Εφόσον πληρούνται τα οριζόμενα στη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, καθώς και 

στην παρούσα σύμβαση δωρεάς, η Εταιρεία θα καταβάλει το ως άνω χρηματικό ποσό 

/ τμήμα του ως άνω χρηματικού ποσού έως το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων 
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τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00€) απευθείας στον επιλεγέντα 

Οικονομικό Φορέα εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη από την Εταιρεία του 

αιτήματος πληρωμής, το οποίο θα αποστέλλει εγγράφως ο Δήμος στην Εταιρεία με την 

προϋπόθεση ότι ο Δήμος έχει ειδοποιήσει την Εταιρεία για την παραλαβή του 

Εξοπλισμού και έχει αποστείλει στην Εταιρεία το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Το 

Πρωτόκολλο Παραλαβής περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα παράδοσης και 

συνοπτική περιγραφή του Εξοπλισμού επιβεβαιώνοντας συνάμα τη χρήση του 

Εξοπλισμού για τον εκτεθέντα στην παρούσα σκοπό, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα 1 και επισυνάπτεται σε αυτό. Το ως άνω αίτημα πληρωμής θα αποστέλλει 

ο Δήμος εγγράφως στην Εταιρεία άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από τη λήψη από τον Δήμο του σχετικού τιμολογίου που εκδίδει ο 

Οικονομικός Φορέας στο όνομα του Δήμου άμεσα μετά την ολοκλήρωση των σχετικών  

ενεργειών για την προμήθεια του Εξοπλισμού. Ο Δήμος θα μεριμνά ώστε στα τιμολόγια 

αυτά, τα οποία παραλαμβάνει ο Δήμος, να αναγράφεται ότι η εξόφληση θα λάβει χώρα 

από την Εταιρεία βάσει της παραγράφου 1 (ζ) του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013.  

ii. Με την επιφύλαξη του ως άνω (όρος 3 i της παρούσας) όρου, η Εταιρεία θα καταβάλει 

το ποσό στον επιλεγέντα Οικονομικό Φορέα. Ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά ώστε 

να εκδοθεί σχετική εξοφλητική απόδειξη από τον Οικονομικό Φορέα στο όνομα του 

Δήμου αναγράφοντας ότι η εξόφληση έγινε από την Εταιρεία βάσει της παραγράφου 1 

(θ) του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013. 

iii. Σε περίπτωση που το τελικό συνολικό κόστος που θα δαπανηθεί για την προμήθεια 

του Εξοπλισμού σύμφωνα με τα τιμολόγια που θα αποδοθούν από τον Οικονομικό 

Φορέα, όπως περιγράφεται στον παρόντα όρο, είναι μικρότερο του ποσού των 

τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00€), που 

ορίζεται στην παρούσα, η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο τα ποσά που αναγράφονται στα 

σχετικά τιμολόγια και το ποσό που απομένει δεν θα αποδίδεται στον Δήμο εφόσον 

έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την προμήθεια του Εξοπλισμού, αλλά θα 

παραμένει στην Εταιρεία, της οποίας η υποχρέωση που πηγάζει από την παρούσα θα 

περιορίζεται στο μικρότερο αυτό ποσό και δεν θα έχει καμία υποχρέωση καταβολής 

για το επιπλέον. Η δωρεά θα θεωρείται περατωθείσα με όποιο ποσό έχει τελικώς 

αποδοθεί για την προμήθεια του Εξοπλισμού.  

iv. Ο Δωρεοδόχος φροντίζει ώστε και εγγυάται ότι αντίστοιχη ρήτρα σχετικά με τα 

προβλεπόμενα στον παρόντα όρο χρονικά όρια καθώς και την προβλεπόμενη στον 

παρόντα όρο διαδικασία καταβολής της δαπάνης από την Εταιρεία στον Οικονομικό 
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Φορέα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση μεταξύ του Δωρεοδόχου και του 

Οικονομικού Φορέα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε 

αξίωση του Οικονομικού Φορέα ή τυχόν οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση τυχόν 

διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου και του Οικονομικού Φορέα. Ο Δήμος 

υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί στο 

πλαίσιο αυτό.  

4. Χρήση του Εξοπλισμού και του σύμφωνα με τον σκοπό και τη νομοθεσία 

i. Το ως άνω ποσό της δωρεάς θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και άμεσα μόνο για την 

προμήθεια του Εξοπλισμού για τον απώτερο εξής σκοπό δημοσίου συμφέροντος του 

σκοπούμενου Έργου, ήτοι την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου. Ο Δήμος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ο Εξοπλισμός για τον σκοπό για τον 

οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στην παρούσα, με τρόπο κατάλληλο και 

υπεύθυνο και σύμφωνα με, την παρούσα και την ισχύουσα νομοθεσία και σχετικές 

προδιαγραφές. 

5. Ανάκληση δωρεάς  

i. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα ελεύθερης ανάκλησης της παρούσας δωρεάς, ιδίως σε 

περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της 

περίπτωσης μεταβολής του σκοπού της δωρεάς, ή σε περίπτωση χρήσης αυτής κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης της Εταιρείας 

για τυχόν ζημία που μπορεί να υποστεί συνεπεία των ανωτέρω δεν αποκλείεται. 

ii. Σε περίπτωση μη εκκίνησης των απαιτούμενων ενεργειών για την προμήθεια του 

Εξοπλισμού εντός τριών μηνών από τη σύναψη της παρούσας 

(συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών συγκρότησης της Επιτροπής που 

περιγράφεται στο άρθρο 3Α του νόμου 4182/2013), η Εταιρεία απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού για την παρούσα δωρεά καθώς και από 

όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα και δικαιούται να ζητήσει από 

τον Δήμο να της καταβάλει τυχόν μέχρι τότε καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά 

βάσει της παρούσας. Το ίδιο δικαίωμα μη καταβολής ή αναζήτησης καταβληθέντων 

ποσών έχει η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι η προμήθεια του Εξοπλισμού 

δεν πραγματοποιείται εντός του καθορισθέντος χρονοδιαγράμματος, όπως αυτό θα 

καθοριστεί στη σύμβαση με τον Οικονομικό Φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος 

δεν θα δικαιούται να εισπράξει κανένα ποσό για τη δωρεά ή/και θα υποχρεούται, 
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αναλόγως τις περιστάσεις, να επιστρέψει στην Εταιρεία τα καταβληθέντα από την 

τελευταία ποσά.  

6. Περαιτέρω υποχρεώσεις του Δήμου – εκτέλεση ενεργειών – τήρηση νομοθεσίας 

και προτύπων ασφαλείας 

i. Ο Δωρεοδόχος με την παρούσα δηλώνει, αποδέχεται και εγγυάται ότι: 

• Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στον όρο 1 της παρούσας καλύπτει πλήρως τη 

δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια του Εξοπλισμού  

• Ο Εξοπλισμός που θα αποκτηθεί με το ως άνω ποσό θα έχει άριστο σχεδιασμό και 

ποιότητα και θα είναι κατάλληλο για τον σκοπό που αποτυπώνεται στην παρούσα, θα 

είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ασφαλείας και άλλες προδιαγραφές που 

απαιτούνται από το νόμο και σύμφωνο με διεθνείς προδιαγραφές ανάλογα με τη 

χρήση του. 

• Ότι θα συνεργάζεται με την Εταιρεία δίνοντάς της επαρκή ενημέρωση αναφορικά με 

την προμήθεια του Εξοπλισμού, όπως για τις σχετικές ενέργειες της συσταθείσας 

βάσει του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013 Επιτροπής, τα επιμέρους βήματα που 

πραγματοποιούνται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1, την ημερομηνία 

προμήθειας, τη χρήση του Εξοπλισμού που θα αποκτηθούν με το ως άνω ποσό 

σύμφωνα με τον σκοπό, για τα οποία θα διατηρεί επαρκή σχετικά αποδεικτικά 

• Ότι διαθέτει και τηρεί επαρκή και κατάλληλα λογιστικά και οικονομικά στοιχεία που 

επιτρέπουν την αποδοχή της δωρεάς και την σωστή καταγραφή αυτής λογιστικά 

καθώς εγγυάται ότι θα εγγράψει/καταχωρίσει την παρούσα δωρεά όπως απαιτείται. 

ii. Ο Δωρητής δεν εγγυάται ούτε άλλως υπόσχεται κατά οποιοδήποτε τρόπο ότι τα 

Οχήματα που θα αποκτηθεί με το ως άνω ποσό είναι ελεύθερο πραγματικών ή / 

και νομικών ελαττωμάτων ή ότι πληροί συγκεκριμένες ιδιότητες. Ο Δωρητής δεν 

ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα του Εξοπλισμού που θα 

αποκτηθεί με το ως άνω ποσό ούτε για τυχόν έλλειψη συγκεκριμένων ιδιοτήτων 

αυτού. 

iii. Η παροχή της Εταιρείας υπό την παρούσα συνίσταται και εξαντλείται στην απλή 

παροχή χρηματοδότησης στον Δωρεοδόχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013, αποκλειστικά έως του ποσού που αναφέρεται 

στον όρο 1. Ο Δωρητής δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση/πράξη και δεν 

ευθύνεται για την προμήθεια του Εξοπλισμού. Επίσης, δεν ευθύνεται για κανένα 
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άλλο κόστος που τυχόν σχετίζεται με τα Οχήματα και τη γενική λειτουργία και/ή 

χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πιθανών δαπανών 

λειτουργίας, έγκρισης και ασφάλισης, ή πιθανών δαπανών συντήρησης ή 

αποθήκευσης ή επισκευής ή αποκατάστασης. Ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει 

αποκλειστικά την ευθύνη και φροντίδα για τις ανωτέρω δραστηριότητες και κάθε 

άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την εν γένει λειτουργία και/ή χρήση του 

Εξοπλισμού και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη των 

σχετικών δαπανών. 

iv. Ο Δήμος δηλώνει ότι και φροντίζει ώστε, με δική του ευθύνη, η σκοπούμενη στο 

πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προμήθεια του Εξοπλισμού είναι συμβατή με 

όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα και ο Δήμος και/ή 

ο Οικονομικός Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση της κείμενης 

νομοθεσίας κατά την διαδικασία προμήθειας του Εξοπλισμού, όπως επίσης και 

για κάθε μετέπειτα χρήση αυτού.  

v. Επιπλέον, ο Δήμος θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας 

της Εταιρείας, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 4.  

vi. Ο Δήμος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κανείς από όσους συμμετέχουν στην 

διεκπεραίωση ενεργειών για την προμήθεια του Εξοπλισμού δεν θα 

συμπεριφέρεται με τρόπο που μπορεί να βλάψει καθ’ οιoνδήποτε τρόπο την 

Εταιρεία στις δραστηριότητες ή/και τη φήμη αυτής. 

vii. Ο Δήμος οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για την πορεία της διαδικασίας 

προμήθειας του Εξοπλισμού , όποτε και όπως ζητείται από την τελευταία, όπως 

και να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση μείζονος αλλαγής της δομής 

/ νομικής υπόστασης του Οικονομικού Φορέα, σε περίπτωση τροποποίησης της 

ως άνω σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Οικονομικού Φορέα, σε περίπτωση 

που υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο θέμα/συμβάν/γεγονός που θα 

μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας και σε περίπτωση σημαντικών 

καθυστερήσεων στην προμήθεια του Εξοπλισμού ή στην περίπτωση 

οποιουδήποτε άλλου θέματος που δύναται να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του 

Δήμου σύμφωνα με την παρούσα και την ικανότητα του Δήμου και/ή του 

Οικονομικού Φορέα να διεκπεραιώσει τις εργασίες για την προμήθεια του 

Εξοπλισμού.  

viii. Ο Δήμος θα αναλαμβάνει και/ή εκπληρώνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 

συνάπτονται και σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και την 

εφαρμογή αυτής σύμφωνα με το νόμο. Ο Δήμος θα παραδίδει άμεσα (στον 
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Δωρητή) αντίγραφο της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 

αποδοχή της δωρεάς ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής πράξης, η οποία θα 

αποδεικνύει την αποδοχή της δωρεάς.  

   7. Ευθύνη 

i. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προμήθεια του Εξοπλισμού και τις σχετικές ενέργειες, 

ούτε για τυχόν πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα αυτής ούτε για τυχόν έλλειψη 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. 

ii. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση και/ή λειτουργία του Εξοπλισμού και 

δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα τυχόν προκληθεί από την χρήση και/ή 

λειτουργία αυτών στον Δωρεοδόχο ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο Δήμος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί στο πλαίσιο 

αυτό και υποχρεούται να απαλλάξει και να αποζημιώσει την Εταιρεία σε περίπτωση 

οποιασδήποτε απαίτησης ή αξίωσης κατά της Εταιρείας που σχετίζεται με αυτά καθώς 

και για οποιαδήποτε ζημία υπέστη η Εταιρεία στο πλαίσιο αυτό. 

8. Διάρκεια – καταγγελία  

i. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, ήτοι η παρούσα τίθεται σε 

ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και παραμένει σε ισχύ μέχρι την 

συμπλήρωση 12 μηνών εκτός αν η Εταιρεία καταγγείλει τη σύμβαση νωρίτερα, η οποία 

καταγγελία θα είναι αζημίως για την Εταιρεία, σε περίπτωση παράβασης από τον 

Δωρεοδόχο της κείμενης νομοθεσίας ή όρων της παρούσας ή σε περίπτωση 

ανάκλησης της δωρεάς από την Εταιρεία σύμφωνα με τον όρο 5 της παρούσας.  

ii. Μετά την παρέλευση της συμφωνηθείσας διάρκειας και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί 

η προμήθεια του Εξοπλισμού, η παρούσα σύμβαση δωρεάς μπορεί να ανανεώνεται με 

την τήρηση του ιδίου τύπου, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. 

i. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά 

προκύψει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση και την ερμηνεία αυτής θα επιχειρείται 

να επιλύεται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση μη 

τελεσφόρησης αυτής αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

ii. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 
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Τα Μέρη υποχρεούνται να διατηρούν, επ’ αόριστον και μετά την καθ’ οιονδήποτε λόγο 

και τρόπο επερχόμενη λύση της παρούσας σύμβασης, τις εκατέρωθεν πληροφορίες, 

των οποίων αποκτούν γνώση στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, εμπιστευτικές και 

δεν θα τις χρησιμοποιούν ούτε αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα. 

iii. Γνωστοποιήσεις  

i. Οιαδήποτε γνωστοποίηση, αίτηση, έγκριση ή ανακοίνωση, οποιουδήποτε των 

συμβαλλομένων μερών προς τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τους όρους και το 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα επιδίδεται ή αποστέλλεται με συστημένο 

ταχυδρομείο στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών ή με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία ή με τηλεομοιοτυπία με απόδειξη παραλαβής και θα απευθύνεται στα 

παρακάτω πρόσωπα, ως ακολούθως:  

 

Για την Εταιρεία: 

Δ/νση: Cosmos Offices 5, Ag. Georgiou Street, 57001 Pylea, Greece 

Ε-mail: vassiliki.sotiropoulou@tap-ag.com, 

Τηλ.: +30 231 600 6895,  

Υπ’ όψιν κας. Σωτηροπούλου Βασιλικής, SEI Manager Greece 

Με κοινοποίηση: ioannis.georgiadis@tap-ag.com  

Υπ’ όψιν κου Ιωάννη Γεωργιάδη, SEI Project Manager  

 

Για τον Δωρεοδόχο: 

Δ/νση:  Δημαρχείο Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, τκ 58200 

Ε-mail:  …………………………………  

τηλ.:   ………………………………… 

υπ’ όψιν:  ………………………………… 

ii. Οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών μπορεί να αλλάξει τα ανωτέρω στοιχεία του 

για τους σκοπούς της παρούσας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης 

προς τον αντισυμβαλλόμενο. 

iv.  Άλλες διατάξεις  

i. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα δωρεά αποτελεί πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών 

Επενδύσεων του Δωρητή. Η παρούσα δωρεά δεν συνιστά και δεν ερμηνεύεται ως 
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άμεση ή έμμεση επιρροή (ή απόπειρα επιρροής) των αποφάσεων και ενεργειών του 

Δήμου ή οποιουδήποτε τρίτου, σε σχέση και υπέρ της Εταιρείας και της εν γένει 

δραστηριότητάς της. Εξυπηρετεί άμεσα και αποκλειστικά μόνο τον ανωτέρω 

αναφερόμενο σκοπό. 

ii. Όλες οι διατάξεις της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση 

οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας θα πρέπει να γίνεται εγγράφως. Η μη 

χρήση/επίκληση οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της παρούσας δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως σιωπηρή κατάργηση αυτής. 

iii. Η παρούσα σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

και ουσιώδες μέρος αυτής, αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Μερών και 

υπερισχύει κάθε προηγούμενης επικοινωνίας, δήλωσης, συνεννόησης, διαβεβαίωσης, 

υπόσχεσης μεταξύ των Μερών σχετικά με το ίδιο (με την παρούσα) αντικείμενο.  

iv. Ακυρότητα και/ή ακύρωση οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων. Σε περίπτωση ακυρότητας και/ή 

ακύρωσης, τα Μέρη συμφωνούν να αντικαταστήσουν τη διάταξη αυτή (που θα 

ακυρωθεί) με μία άλλη, ισχύουσα διάταξη, η οποία θα αντικατοπτρίζει τη βούληση των 

Μερών, όπως αυτή αντικατοπτρίζετο στην άκυρη διάταξη. 

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συντάχθηκε το 

παρόν σε δύο (2) αντίτυπα και αφού υπογράφηκε ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

έλαβε από ένα. 

(Έγκριση δωρεάς δυνάμει της περ. ιστ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 

ΦΕΚ [87Α] με την από …../…../2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

με αριθ. …….) και την από …../…../2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου με αριθ. …../2022. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Trans Adriatic Pipeline AG,  

Αθήνα 

Ιωάννης Μαρής ………………………………………….………, ……/……/2022  

 

Για τον Δήμο Έδεσσας,  

Έδεσσα 

Δημήτριος Γιάννου   ……………………………………….………, ……/……/2022  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

«Διαδικασία υπόδειξης οικονομικού φορέα και Παραλαβή» 

 

Α) ΟΡΟΣΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1) Εκπόνηση Μελέτης Ανάθεσης- προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών- Προσθήκη 

κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

2) Σύσταση τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με το Νόμο 4182/13 Άρθρο 3α,  από τον 

Δήμο………………………………., στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του. 

3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής- Έγκρισης όρων διακήρυξής 

4) Πρόσκληση για υποβολή προσφορών 

5) Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών  

6) Επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος,  

7) Γνωστοποίηση προσφορών από την Επιτροπή στον Φορέα. 

8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής-Έγκριση Πρακτικού 

9) Πρόσκληση προσωρινού Αναδόχου  

10) Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 

11) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής- Κατακύρωσης Αναδόχου. 

12) Κοινοποίηση στο δωρητή για έγκριση ή απόρριψη του φορέα 

13) Πρόσκληση υπογραφής Συμβάσης 

14) Σύναψη Σύμβασης με τον οικονομικό φορέα, προς εκπλήρωση του σκοπού της 

δωρεάς.  

15) Παραλαβή του αντικειμένου της δωρεάς προς όφελος των δημοτών του Δήμου και 

τυχόν θέσης του σε λειτουργία 

16) Παραλαβή σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών, τα οποία ο οικονομικός 

φορέας εκδίδει στο όνομα του δωρεοδόχου και η πρόβλεψη ότι επί των τιμολογίων αυτών 

αναγράφεται ότι θα εξοφληθούν από τον δωρητή, με μνεία της παρούσας διάταξης. 

17) Ειδοποίηση του δωρητή αμελλητί για την τμηματική ή οριστική παραλαβή του 

Εξοπλισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με τον οικονομικό φορέα 

και υποβολή του ανάλογου αιτήματος πληρωμής προς τον δωρητή. 

18) Διατήρηση επαρκών σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για κάθε στάδιο. 
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Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 

(ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

1. Η χαμηλότερη προσφορά από άποψη τιμής  

2. Χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης 

3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή τα μέλη ενώσεων αυτών, που υποβάλουν προσφορά, θα 

πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,  να μην τελούν υπό πτώχευση ή να 

μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή να μην τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή να μην βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

 

5. ……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Γ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Συγκρότηση Επιτροπής από Δήμο (μέλη αυτής) 

1) Πρόσκληση για υποβολή προσφορών – ……………..  μετά την υπογραφή της 

Συμβάσης Δωρεάς. 

2) Σύναψη Σύμβασης με τον οικονομικό φορέα – ……………..  μετά την υπογραφή της 

Συμβάσης Δωρεάς. 

3) Εγκατάσταση του οικονομικού φορέα – ……………..  μετά την υπογραφή της 

Συμβάσης Δωρεάς. 

4) Παραλαβή Εξοπλισμού - ……………..  μετά την υπογραφή της Συμβάσης Δωρεάς. 

 

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Η σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3Α του  Νόμου 4182/13 και δεν 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο των 

δημοσίων δαπανών και λογαριασμών. Έναντι του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται 

οποιαδήποτε ευθύνη του  δωρεοδόχου-δημόσιου φορέα.  

2. Η σύμβαση δωρεάς, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται 

αναφορικά με την σύμβαση αυτή, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών. 
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3. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση με 

τον οικονομικό φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να εξοφλήσει το οικονομικό 

αντάλλαγμα απευθείας προς τον οικονομικό φορέα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη 

σχετική σύμβαση. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη στο 

όνομα του δωρεοδόχου, η οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον δωρητή κάνοντας 

μνεία στην παρούσα διάταξη. 

Ε) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 

Σήμερα (ημέρα), (ημερομηνία) και ώρα ...................................... στην έδρα του Δήμου 

……………….., στην ………………….…(περιοχή) και επί της οδού 

…..……………………………………………….. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. ……………………….……………………………… (Οικονομικός Φορέας)  

εκπροσωπούμενος από τους κ.κ.  

1) ………………… 

2) ………………… 

3) ………………… 

και 

2. Η επιτροπή του Δήμου Έδεσσας αποτελούμενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους, 

νόμιμα εξουσιοδοτούμενους δυνάμει του υπ’ αριθμ. 

…………………../……………………... Πρακτικού……………………….: 

1) ………………… 

2) ………………… 

3) ………………… 

σε εκτέλεση του από …………………………..… Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Έδεσσας 

και της εταιρείας με την επωνυμία ……………………….…………….. (Οικονομικός Φορέας), 

καθώς και του από ………………………………………… Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς 

μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG» 

προέβησαν ο μεν Οικονομικός Φορέα στην παράδοση, ο δε δεύτερος, ήτοι ο Δήμος Έδεσσας 
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στη παραλαβή του Εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στην ως άνω σύμβαση δωρεάς ως 

κατωτέρω. 

Ο Δήμος Έδεσσας αφού έλεγξε τον Εξοπλισμό, παρέλαβε αυτόν ανεπιφύλακτα 

αποκλειστικά για τον κάτωθι σκοπό δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα προς όφελος 

των δημοτών Έδεσσας, απαντώντας σε τοπικές ανάγκες στην περιοχή σύμφωνα με τη χρήση 

για την οποία προορίζεται, όπως αναφέρεται στη Δωρεά.  

Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον Δήμο Έδεσσας, ένα για 

την εταιρία Οικονομικός Φορέας και ένα θα παραδοθεί στην εταιρία με την επωνυμία «Trans 

Adriatic Pipeline AG». 

 

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Έδεσσας για την υπογραφή του 
Συμφωνητικού με την εταιρεία «TAP AG» (δωρητής).   

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγας έδωσε λευκή ψήφο.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  103/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  20.9.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία,  

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου 

Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Τ. Υ & Πολεοδομίας Μ. Σαμλίδη\ 

- Γραφείο Δημάρχου 
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