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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 156/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΡΝΙΣΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ” ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. 

 
Σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου 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. 6852/26.5.2022 

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 την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π 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. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος, 

5. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 

2.Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

       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.   

        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:  

1. Αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την 

προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 

2. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση 
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του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή 

του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας». 

 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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6.795/25-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης- - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

3. Την αρ. 16/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας «Έγκριση 
της μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας”» 

4. Την αρ. 109/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας «Αποδοχή 
χρηματοδότηση και όρων ένταξης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ 
Φάση»» από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

5. Την Α.Π. 2068/18-2-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου 
6. Την Α.Π. 4840/12-04-2022 έγγραφο του αναδόχου «Υποβολή πρότασης 

αντικατάστασης σωλήνων PVC – U  συμπαγούς τοιχώματος με σωλήνες 
πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος (HDPE CDRRUGATED)  

7. Την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει το αίτημα τροποποίησης της μελέτης του έργου  
«Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ Φάση»  

8. Την Α.Π. 622/14-4-2022 σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας  
9. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας, υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου “ 
Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ Φάση ”   

 
Και επειδή: 

•η τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ Φάση” 
γίνεται για την αντικατάσταση των σωλήνων PVC-U συμπαγούς τοιχώματος όπως 
αυτοί περιγράφονται με τα άρθρα τιμολογίου Α.Τ. 54 και 55 διατομών DN400mm 
και DN500mm αντίστοιχα, με σωλήνες δομημένου τοιχώματος (CDRRUGATED) 
αντίστοιχων διατομών.  

•με την τροποποίηση της μελέτης δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις ποσότητες των 
υλικών και εργασιών της μελέτης, και δεν υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις του 
κοστολογίου της αρχικής μελέτης, όπου συγκεκριμένα επιτυγχάνεται η μείωση του 
συνολικού κόστους των εργασιών αφού οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος 
(CΟDRRUGATED) έχουν χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος.  

•με την συγκεκριμένη τροποποίηση αυξάνεται η εσωτερική διάμετρος των αγωγών (βλπ 
συν. Συγκριτικό Πίνακα διαμέτρου αγωγών) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
παροχετευτικότητας τους και να βελτιώνει την υδραυλικά επίλυση του δικτύου. 
Επίσης, αναβαθμίζεται η ποιότητα του έργου αφού ο νέος τύπος των σωλήνων 
υπερτερεί έναντι των αρχικών σωλήνων με μια σειρά πλεονεκτημάτων όσον αφορά 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
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Εισηγούμαστε  

 

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ 
Φάση” ως προς την αντικατάσταση των σωλήνων ομβρίων υδάτων, όπως αναφέρεται 
αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

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, την αριθ. πρωτ. 6.795/25-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, 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 

        Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – 

Β΄ Φάση” ως προς την αντικατάσταση των σωλήνων ομβρίων υδάτων, όπως αναφέρεται 
αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 156/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 1-6-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς. 
 

 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
-Αρμόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Ασημακοπούλου. 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 
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