
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
15.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  94/20  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Ο.Ε.  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ   
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΥΣ  ΑΥΛΕΙΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΥΣ»,  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ.

Σήμερα  Δευτέρα  29  Ιουνίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 8.035/25-6-2020 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)  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 έξι από τα επτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
6. Ευάγγελος Θωμάς-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος
2. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.

           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 παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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      Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7.780/22-6-2020 εισήγηση 
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη :

α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).

β)  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).

γ) Την αριθ. 350/2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα  
του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

δ) Την αριθ.  27/2020 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του  
Δήμου  Έδεσσας  οικονομικού  έτους  2020,  όπου  υπάρχει  γραμμένη  πίστωση  
158.800,00  €  με  Κ.Α.  02.64.7331.825  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επισκευή,  
συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους», με  
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ε) Την αριθ. 34/18 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. προϋπολογισμού 205.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

στ)  Το αριθ.  3472/11-03-2020 / ΑΔΑΜ 20REQ006414264 Πρωτογενές Αίτημα της  
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε.

ζ)    Την αριθ.  πρωτ. 3532/20 (Απόφ. 202/12-03-2020) Απόφαση  Δημάρχου για την  
έγκριση δέσμευσης πίστωσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 20REQ006419353).

η)  Την  αριθ.  mimed-ecb-a-2-id-aa-5618-ede-2020-03-10  ηλεκτρονική  κλήρωση  των  
μελών τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού του  
παραπάνω έργου.

θ) Την αριθ. 94/20 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας, που αφορά στην κατάρτιση όρων  
δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  
έργου «Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους  
χώρους τους». 

ι)  Το  γεγονός  ότι  διαπιστώθηκε  λάθος  σε  βασικό  όρο  της   αριθ.  πρωτ.  6812/20  
Διακήρυξης που αφορά στις καλούμενες κατηγορίες-τάξεις πτυχίων,

Εισηγούμαστε

        Την Τροποποίηση της  αριθ.  94/20 Απόφασης Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας που αφορά 
την  κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για  
την  εκτέλεσης  του  έργου  «Επισκευή,  συντήρηση  και  κατασκευές  σε  σχολικά 
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κτίρια και  στους αύλειους χώρους τους»,  ως  προς  τις  καλούμενες  κατηγορίες-
τάξεις πτυχίων σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Νέο Σχέδιο Διακήρυξης.
           Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

 Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 
πρωτ. 7.780/22-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. πρωτ. 
6812/20  Διακήρυξη  του  Δημάρχου,  την  αριθμ.  94/2020  όμοια  δική  της,   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 3  παρ.1 εδαφ. θ  του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) 
«Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς τέλος 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
        Την τροποποίηση της  αριθ. 94/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Έδεσσας που αφορά την  κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση και 
κατασκευές  σε  σχολικά  κτίρια  και  στους  αύλειους  χώρους  τους», 
προϋπολογισμού  διακοσίων  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (205.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μόνο  ως προς τις καλούμενες κατηγορίες-τάξεις 
πτυχίων σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Νέο Σχέδιο Διακήρυξης το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 94/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ισχύει 
ως έχει.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 204/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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