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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ. 
 

Σήμερα Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε, δια ζώσης στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 

10.181/5-8-2022 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 έξι (6) 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, 

6. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

       Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης και Ευάγγελος Θωμάς 

συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης 
Μουράτογλου και Ιωάννης Χατζόγλου με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
         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:  
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1.Έγκριση της αριθμ. 41/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
Οικ. Έτους 2022». 

2.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. 

 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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά, τη με αριθμ. πρωτ.  9.764/28-7-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1)Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας. 

2)Την απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 368/2016. «Παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού και αποψίλωσης οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων, 
εμπίπτει στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011».   

3)Το γεγονός ότι στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 υπάρχει πίστωση με ΚΑΕ 
02.30.6262.280 και χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ με πίστωση 6.000,00 ευρώ. 

4)Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει 3 εργάτες (τεχνίτες – εργάτες 
οικοδόμους) και είναι αυταπόδεικτο ότι δεν διαθέτουν ούτε την εμπειρία, ούτε τα μέσα  
(εργαλεία κοπής) για να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι παραπάνω εργασίες, οι οποίες ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία.  

 
Εισηγούμαστε 

 
τη λήψη απόφασης  περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες 
καθαρισμού πρανών οδών για αντιπυρική προστασία» με ιδία μέσα του Δήμου Έδεσσας και 
εκτέλεση της με ανάθεση μέσω εργολαβικής σύμβασης με ανάδοχο εργολάβο. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. πρωτ.  9.764/28-7-
2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, καθώς και 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 

παρ. 1ι 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»,  
           

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Την αδυναμία εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού 
πρανών οδών για αντιπυρική προστασία», για το έτος 2022, με ιδία μέσα του 
Δήμου Έδεσσας και την εκτέλεσή της με ανάθεση μέσω εργολαβικής σύμβασης με 

ανάδοχο εργολάβο. 
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     Το μέλος κ. Ευάγγελος Θωμάς μειοψηφεί αναφέροντας ότι «…Σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας στη παράγραφο τέσσερα 
αναφέρει ότι: «Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει 3 εργάτες (τεχνίτες- εργάτες 
οικοδόμους) και είναι αυταπόδεικτο ότι δεν διαθέτουν ούτε την εμπειρία, ούτε τα μέσα 
(εργαλεία κοπής) για να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι παραπάνω εργασίες, οι οποίες ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία». Δυστυχώς η διοίκηση του 
Δήμου αν και προσέλαβε προσωπικό μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα ένα (41) άτομα σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 7633/14-
6-22 (ΑΔΑ:ΨΨΒΧΩΡΠ-ΣΗΦ) απόφαση του κ. Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» δεν 
προέβλεψε ή δεν θέλησε να ζητήσει επιπλέον προσωπικό για να καλύψει και αυτή την 
εργασία από το ίδιο πρόγραμμα με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να αναγκάζεται να 
επιβαρυνθεί οικονομικά για να καλύψει αυτή την εργασία. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Δήμος 
μας διαθέτει τα μηχανήματα όπως το πολυμηχάνημα που δώρισε ο Διαδριατικός Αγωγός 
Φυσικού Αερίου (TAP AG), στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας από το έργο που 
υλοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και δόθηκε προς τον Δήμο μας. Για όλους αυτούς τους 
λόγους το καταψηφίζω.». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 231/2022 
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 10-8-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Σάββα Νεσλεχανίδη. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο. 
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