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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  230/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

 Σήµερα Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 17.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.816/8.9.2017 (Ορθή 

επανάληψη 11.9.2017) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 

και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 3 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Ζδρου Αικατερίνη 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 1.9.2017 εισήγηση του Γραφείου 

προµηθειών, η οποία έχει ως εξής: 
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«Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Το δηµοτικό συµβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο 

το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών 

σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα από 

φαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού 

διαλόγου ή σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, 

την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας,  

στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη 

σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης 

τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 

η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης 

Αρχής. 

2.Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώµη 

(συµπεριλαµβανοµένης της βαθµολόγησης) µετά από ψηφοφορία επί των 

επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθµολόγησης). Η γνώµη (π.χ επί της 

βαθµολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 

παρόντων. ∆εν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το µέσο 

όρo των προτάσεων. 

3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για 

συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που 
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συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 

συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα 

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων 

συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται µε απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την 

αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις 

συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών και τους 

φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός 

και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω. 

5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να 

ορίζονται και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας 

αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης. 

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 

αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου. 

7.Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει 

υποχρεωτικά ένα µέλος του Μη.Π.Υ.∆η.Συ. του άρθρου 344. […] 

11.Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν 

των οριζόµενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό 

όργανο τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του 

οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο 

για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 

προσφορών κ.λπ.). 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας 

συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε 

απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα 

τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε 
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µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω 

µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου 

οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται οι όροι για 

τη συγκρότηση των πρωτοβάθµιων, µόνιµων ή µη, και των δευτεροβάθµιων 

επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των µελών τους και 

κάθε άλλο θέµα σχετικά µε το παραπάνω. 

δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής 

υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου 

αποφαινοµένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον 

µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση 

αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω 

επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη 

διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 

ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 

του ν. 4024/2011 (Α' 226)». 

Ο Γενικός Γραµµατέας αντικαθιστώντας την ∆ιευθύντρια ∆ιοικ. και Οικον 

Υπηρεσιών   διενήργησε την 1-9-2017, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών 

και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής  καυσίµων 

κίνησης και θέρµανσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η 75/2017 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν φαίνονται στο  υπ’ αριθ. πρωτ. 

19.219/1-9-2017  Πρακτικό Κληρώσεως και είναι τα εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΑΡΗΓΚΙΟΛΗΣ 
(Πρόεδρος) ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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2 ΜΠΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος) ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙ∆ΗΣ 
(Μέλος) ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ 
(Αναπληρωτής  Πρόεδρος)                 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΕΡΥΚΚΟΚΟΣ (Μέλος) ΤΕ ΓΕΟΠΟΝΩΝ  

3 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆ΙΓΓΟΛΗΣ (Μέλος) ΠΕ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 

    

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει το ∆.Σ. να προβεί στην συγκρότηση της 

συγκεκριµένης επιτροπής παραλαβής για τις προµήθειες που αναφέρονται στο 

σκεπτικό». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

4. Το µε αριθ. πρωτ. 19.219/1.9.2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από 

τους τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον 

Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου που διενήργησαν την κλήρωση.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η 75/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 

αποτελείται από τα εξής µέλη: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

1 Θεόδωρος Σαρηγκιόλης ΠΕ Λογιστικού - Οικονοµικού 

2 Μπίνου Βασιλική ∆Ε ∆ιοικητικού 

3 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Τοπογράφων - Μηχανικών 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Σαρηγκιόλης και 

αναπληρωτής αυτού ο κ. Χρήστος Μητσαράκης. 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, 

το µε αριθ. πρωτ. 19.219/1.9.2017 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  230/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  22.9.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μάρκου ∆ιονύσιος, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος 

Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Προµηθειών κ. Θ. Κίτκα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόµενους υπαλλήλους 

- Γραφείο Προµηθειών κ. Χ. Ούρδα 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Γ.Γ. ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Χρήστος Μητσαράκης ∆Ε ∆ιοικητικού 

2 Παναγιώτης Βερύκκοκος ΤΕ Γεωπόνων 

3 Γρηγόριος ∆ιγγόλης ΠΕ ∆ασολόγων 

ΑΔΑ: 6ΝΜΦΩΡΠ-ΒΓ5
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