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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 369/2022    
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 
 

Σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 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. 16.381/9-12-

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 πέντε (5) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα-Τακτ. 
Μέλος, 

5. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

2.Αντώνιος Ρυσάφης - Τακτ. Μέλος. 
 

          Τα μέλη κ.κ.  Ιωάννης Μουράτογλου και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχαν 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. 
        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 
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ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  

2.Έγκριση Προμήθειας Τροφίμων, Γάλακτος και Ειδών Παντοπωλείου για δύο 

(02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων. 
3.Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Ριζαρίου». 
4.Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης και ανάθεση της σύμβασης «Παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του 

Υποέργου 2 με τίτλο “Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και 
τουριστικής δραστηριότητας”». 

5.Τροποποίηση των αριθ. 359, 360, 361 και 362 έτους 2022 αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας. 
6.Έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη 

αναγκών θέρμανσης. 
 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 Προέδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είχε 

γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 
16379/9-12-2022 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, η οποία ανέφερε τα 

ακόλουθα: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1.Τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010). 
2.Τον ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018). 

3.Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του 
άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», σύμφωνα με το οποίο «10.Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για 

έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη 
παροχή υπηρεσιών.». 

4.Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/4577/28-08-2020 (Απόφαση 02/27-08-2020 της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης 
του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016» και ιδίως την παράγραφο Β.6.3 «Μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας», σύμφωνα με την οποία «Μετά την 
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ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, περίπτωση εφαρμογής της παρέκκλισης 
δύναται να συντρέξει όταν η διαδικασία, ολοκληρωθεί μεν με τη σύναψη 

συμβάσεων για όλα τα τμήματα, ωστόσο στην πορεία προκύψουν νέες ανάγκες 
της αναθέτουσες αρχής για όμοια ή ομοειδή αγαθά/ υπηρεσίες/ έργα, με αυτά 
της ήδη ολοκληρωθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Για τον σχεδιασμό της νέας διαδικασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
αυτές και την ενδεχόμενη εφαρμογή της παρέκκλισης, η α.α. θα πρέπει να προβεί σε όλες 
τις προαναφερθείσες ενέργειες, ήτοι: 

- υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα,  
- ορθός υπολογισμός, κατά το άρθρο 6 του ν.4412/2016, της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, με τον συνυπολογισμό, σε κάθε περίπτωση, της αξίας των ήδη 
ανατεθεισών συμβάσεων για όμοια ή ομοειδή αγαθά/ υπηρεσίες/ έργα εντός του 
ίδιου οικονομικού έτους, καθώς και  

- έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρέκκλισης, όπως αυτές 
εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω.». 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-01-2013) με τις 
οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με 
τις οποίες «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, 
β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, 
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες 
των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται 
εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

6.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16360/09-12-2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας. 

7.Την υπ’ αριθμ. 582/2022 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης Πολυετούς Υποχρέωσης 
του Δημάρχου Έδεσσας που αφορά τη διάθεση πιστώσεων στους Κ.Α. 15.6063.001, 
20.6063.001, 30.6063.001, 35.6063.001 και 45.6063.001. 

8.Την υπ’ αριθμ. 256/2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 
Προέδρου στον Κ.Α. 64.08.99 και την υπ’ αριθμ. 7/2022 μελέτη της Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας που αφορούν την προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου & ειδών αρτοποιίας για τις υπηρεσίες και τις δομές της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.. 

9.Την υπ’ αριθμ. 63/2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» 
που αφορά την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης στον Κ.Α. 60.6481.001 για την 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ». 

10.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1275/05-12-2022 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα 
«Αποστολή στοιχείων διενέργειας διαγωνισμού τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών 
Σταθμών του ΝΠΔΔ  «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας για τα  έτη 2023-2024». 

 
Σύμφωνα με τα σχετικά 6,7,8 & 9 ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη συνολική 

Προμήθεια Τροφίμων, Γάλακτος και Ειδών Παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις 
ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων αναλύεται ως: 

 
 

 ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
(€)  

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

13% 

ΠΟΣΟ 
(€)  

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Γάλα 
Παστεριωμένο 

126.720,
00 

16.473
,60 

143.193,
60 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 
Είδη 

Παντοπωλείου 
6.004,54 780,60 6.785,14 
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Είδη 
Αρτοπωλείου - 
Ζαχαροπλαστικής 

4.586,00 596,18 5.182,18 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ 
ΖΗΝ» 

Είδη 
Παντοπωλείου 

5.560,34 722,84 6.283,18 

Είδη 
Οπωροπωλείου 

14.985,5
0 

1.948,
12 

16.933,6
2 

Είδη 
Αρτοποιείου 

5.225,00 679,25 5.904,25 

Έλαια 7.574,50 984,69 8.559,19 

Είδη 
Κρεοπωλείου 

10.090,0
0 

1.311,
70 

11.401,7
0 

Είδη 
Ιχθυοπωλείου 

4.200,00 546,00 4.746,00 

Είδη 
Ορνιθοπωλείου 

5.376,00 698,88 6.074,88 

Είδη 
Γαλακτοπωλείου 
–  

Τυροκομικά 
Είδη 

8.932,70 
1.161,

25 
10.093,9

5 

 ΣΥΝΟΛΟ 
199.25

4,58 
25.90

3,11 
225.15

7,69 

 
 
 
Με το ανωτέρω 10 σχετικό έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ζητείται «να δοθεί έμφαση 

στην διακριτή τοποθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στα τρόφιμα για τους 
παιδικούς σταθμούς του  «ΕΥ ΖΗΝ»  από τις υπόλοιπες δομές του δήμου, καθώς δυνάμει 
της Υ1α/ΓΠ ΟLK.76785 απόφασης Υπουργού Υγείας προβλέπονται συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ώστε  να εξασφαλίζεται η υγεία και η ευημερία των παιδιών. 

Δυνάμει  της ανωτέρω εγκυκλίου και των  αρ.  5 και 6 αυτής και προκειμένου να 
διατηρηθούν οι διαδικασίες τροφοδοσίας βάσει των αρχών HACCP και ειδικότερα οι 
χρόνοι της ψυκτικής αλυσίδας κατά την διακίνηση των ευπαθών προϊόντων παρακαλούμε 
για τις κατηγορίες : Είδη Κρεοπωλείου, Είδη Ιχθυοπωλείου, Είδη Ορνιθοπωλείου και τα 
Είδη Γαλακτοπωλείου – Τυροκομικά Είδη να προτιμηθεί η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες αναλύεται ως: 

 

 Είδος 
Προμήθειας 

ΠΟΣΟ 
(€) 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.
Α. 13% 

ΠΟΣΟ 
(€) 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» 

Είδη 
Κρεοπωλείου 

10.090,
00 

1.311
,70 

11.401
,70 

Είδη 
Ιχθυοπωλείου 

4.200,0
0 

546,0
0 

4.746,
00 

Είδη 
Ορνιθοπωλείου 

5.376,0
0 

698,8
8 

6.074,
88 

Είδη 
Γαλακτοπωλείου 

8.932,7
0 

1.161
,25 

10.093
,95 
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–  
Τυροκομικά 

Είδη 

 ΣΥΝΟΛΟ 
28.598

,70 

3.71

7,83 

32.31

6,53 

 
 

Σύμφωνα με τα σχετικά 3 & 4, η αξία των ειδών (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες είναι μικρότερη των 80.000,00€, δεν υπερβαίνει το 20% της αξίας των ειδών 
της συνολικής προμήθειας (28.598,70€ / 199.254,58€ = 0,14 ή 14%) και είναι κάτω του 
ορίου των 30.000,00€ της απευθείας ανάθεσης. Συνεπώς δύναται η εφαρμογή της 
παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 του ν.4412/2016 και η εκτέλεση της προμήθειας για 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 
του ν.4412/2016.  

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδών της συνολικής προμήθειας Τροφίμων, Γάλακτος 
και Ειδών Παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των 
Νομικών του Προσώπων θα ακολουθηθεί η διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν.4412/2016. Οι όροι του ανωτέρω 
διαγωνισμού και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών θα καθοριστούν μετά από 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
          Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 16379/9-12-2022 εισήγηση 

του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί 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 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 Διενέργεια Προμήθειας Τροφίμων, Γάλακτος και Ειδών Παντοπωλείου 
για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων, 
προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό πενήντα επτά ευρώ και εξήντα 

εννιά λεπτών (225.157,69), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της 
υπηρεσίας, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ (€)  
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 13% 
ΠΟΣΟ (€)  

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Γάλα 
Παστεριωμένο 

126.720,00 16.473,60 143.193,60 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 

Είδη 
Παντοπωλείου 

6.004,54 780,60 6.785,14 

Είδη 
Αρτοπωλείου - 

4.586,00 596,18 5.182,18 
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Ζαχαροπλαστικής 

Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΥ ΖΗΝ» 

Είδη 
Παντοπωλείου 

5.560,34 722,84 6.283,18 

Είδη 
Οπωροπωλείου 

14.985,50 1.948,12 16.933,62 

Είδη 
Αρτοποιείου 

5.225,00 679,25 5.904,25 

Έλαια 7.574,50 984,69 8.559,19 

Είδη 
Κρεοπωλείου 

10.090,00 1.311,70 11.401,70 

Είδη 
Ιχθυοπωλείου 

4.200,00 546,00 4.746,00 

Είδη 
Ορνιθοπωλείου 

5.376,00 698,88 6.074,88 

Είδη 
Γαλακτοπωλείου 

– Τυροκομικά 
Είδη 

8.932,70 1.161,25 10.093,95 

 ΣΥΝΟΛΟ 199.254,58 25.903,11 225.157,69 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 369/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:40 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 15-12-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου. 

 

 
 

 
 
 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Προμηθειών 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Προισταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Προμηθειών. 
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