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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
14. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΟΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε δια
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 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» και της 59ης Εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-2021 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 (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
Ο Πρόεδρος και το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα
υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη.
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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
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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. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄
Φάση».
2. Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα
χώρου της "Άνω Εστίας"».
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 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το
λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Ηλία
Γκουγιάννο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για ένα έργο
της Υπηρεσίας, το οποίο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτούνται από το Πράσινο
Ταμείο, και για το οποίο δεν έχουν έρθει ακόμα οι προβλεπόμενες πιστώσεις με
αποτέλεσμα να επίκειται διακοπή εργασιών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο έργο με
τίτλο «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Α’ Φάση», αναφέροντας τα εξής:
«Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου
Ταμείου (αριθ. απόφ. 143.4/2018) και ποσό ένταξης 286.442,00 €.
Για το συγκεκριμένο έργο η 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 42.600,00 € έχει
εγκριθεί από την Τ.Υ. στις 13-04-2021, έχει κοπεί ένταλμα πληρωμής από την
Οικονομική Υπηρεσία στις 21-04-2021 και έχουν αποσταλεί όλα τα δικαιολογητικά
στο Πράσινο Ταμείο στις 28-06-2021, αλλά ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί τα
χρήματα.
Λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1ης Εντολής, άνω του διμήνου, ο Ανάδοχος
ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι προτίθεται να υποβάλει Ειδική Δήλωση Διακοπής
εργασιών».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι θέμα ημερών να
τακτοποιηθεί το ζήτημα.
Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στο μέλος κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, οποίος δήλωσε ότι
δε συμμετέχει σε σχετική ψηφοφορία και ο Πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι δε θα
διεξαχθεί ψηφοφορία, διότι απαιτείται απόφαση Δημάρχου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη της 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»,
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Αποφασίζει ομόφωνα
Τη λήξη συζήτησης ου θέματος.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε
στις 10:45 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 268/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα,
Ιωάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μουράτογλου,
Μιχάλης
Σαμλίδης,
Ιωάννης
Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-9-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών &
Πολεοδομίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας κ. Μ.
Σαμλίδη
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