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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 382/2022    
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
3. EΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ. 

 
Σήμερα Πέμπτη 22 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. 
16.832/16-12-2022 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 τέσσερα (4) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα-Τακτ. 

Μέλος, 

4. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

2. Αντώνιος Ρυσάφης - Τακτ. Μέλος, 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος. 

 

 

       Όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν δια ζώσης στη 

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα. 
        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 ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  



 2 

1.Έγκριση της αριθμ. 70/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022». 
2.Έγκριση της αριθμ. 68/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας εσόδων-

εξόδων  οικ. έτους 2023». 
3.Έγκριση ή μη πρακτικού μη παραλαβής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αριθμ. 
3567/11-03-2021 σύμβασης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών. 

5.Διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 2023. 

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου. 

7.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησης και 
Συγκρότηση α) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού και β) της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών 
παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών 
του Προσώπων» προϋπολογισμού 192.841,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.  

 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 Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είχε 

γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 
εισήγηση 17025/20-12-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών όπως 
αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 155/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 

οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
 

Σας αποστέλλουμε το πρακτικό μη παραλαβής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος με 

ημερομηνίες παραγωγής 12/12/2022 και 14/12/2022. Η επιτροπή  έπειτα από 

τηλεφωνικές και προσωπικές διαμαρτυρίες εργαζομένων που  παρέλαβαν φρέσκο γάλα 

με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες παραγωγής και με μακροσκοπική εξέταση σε 

μπουκάλια γάλακτος που μας επιστράφηκαν διαπίστωσε ότι το γάλα ήταν αλλοιωμένο, 

είχε υποστεί ζύμωση και δεν μπορούσε να καταναλωθεί, γι’αυτό παρακαλούμε για τις 

δικές σας αποφάσεις σύμφωνα με την με αριθμ.  πρωτ 6799/18-05-2021 (άρθρο 13) 

σύμβαση. 

 

«Άρθρο 13 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

του γάλακτος, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
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σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή.  

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα γάλατα 

που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.» 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 
Έδεσσα, 19/12/2022 

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ   1                                                
ΤΑΧ. ΚΩΔ; 582 00     
ΤΗΛ. 2381350721  
Α.Φ.Μ.:998721868 
Δ.Ο.Υ.:ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου 

Έδεσσας  

Στην Έδεσσα σήμερα 19/12/2022 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

1.Δήμητρα Σίσκου, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού -Πρόεδρος  

2.Ιωάννης Κατσάρας, ΔΕ Διοικητικού  -Μέλος  και  

3.Ελευθερία Χατζή, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων(ΙΔΑΧ) -Μέλος 

Δημοτικοί Υπάλληλοι του Δήμου Έδεσσας που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής 

υλικών και υπηρεσιών της προμήθειας της με Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001, 

30.6063.001, 35.6063.001 και  45.6063.001 πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού Έτους 2022 και συγκροτήθηκε με την υπ'αρίθμ. 155/14-12-2021 

Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, την σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ 10,11 του Ν 

4412/2016 “Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Επιτροπή παραλαβής 

Δημοτικών προμηθειών κλπ. Συγκεντρωθέντες.  
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Προέβημεν 

Στην μη παραλαβή των παρακάτω υλικών των οποίων η προμήθεια αποφασίστηκε με 

την αρ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβαση  

 

Α) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Β) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή έπειτα από τις τηλεφωνικές και προσωπικές διαμαρτυρίες των δικαιούχων 

που παρέλαβαν γάλα με ημερομηνία παραγωγής 12/12/2022 και 14/12/2022 και με 

μακροσκοπικό έλεγχο σε μπουκάλια γάλακτος που μας επιστράφηκαν στα οποία 

διαπιστώθηκε ότι το γάλα ήταν αλλοιωμένο και είχε υποστεί ζύμωση κρίνει ότι τα 

ανωτέρω υλικά δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

σχετικής σύμβασης. 

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  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. 17025/20-12-2022 
εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, την με αριθμ.  πρωτ 
6799/18-05-2021 (άρθρο 13) σύμβαση, 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 
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 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 
         Α. Εγκρίνει το από 19-12-2022 Πρακτικό Μη Παραλαβής Υλικών (725 Λίτρων 

Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος) της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών όπως 

αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 155/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

         Β. Σε εφαρμογή του άρθρου 13 της αριθμ. πρωτ. 6799/18-05-2021 σύμβασης, 

μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του αναδόχου της εν λόγω προμήθειας, εγκρίνει την 

α/α 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Φρέσκο γάλα 
παστεριωμένο 

Λίτρο 725 

    



 5 

αντικατάσταση της μη παραληφθείσας ποσότητας από τον προμηθευτή με άλλη που 

είναι σύμφωνη με τους όρους τις ανωτέρω σύμβασης.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 382/2022 

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 30-12-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (αριθμ. 155/2021 απόφαση Δ.Σ.) του 
Δήμου κα Δήμ. Σίσκου. 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Γραφείο Προμηθειών. 

 


