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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 313/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΔΕΣΣΑ –    CITY   
BRANDING  ».  

Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα 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. 14.384/23-10-2020 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 και τα  (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3.  Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
7. Σωτήριος Μούκας-Αναπλ. μέλος.

1. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-
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: 
            Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ. 288/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας 
για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας».
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    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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ.  14.010/16-10-2020 εισήγηση 
του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

Ο Δήμος Έδεσσας με την αριθμ. 85/2018 Απόφαση ΔΣ υπέβαλε αίτηση  
χρηματοδότησης προς την ΕΥΔ ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας της Πράξης «Έδεσσα - City 
Branding» με αριθμ. πρωτ. 9913/25-05-2018.

Σύμφωνα  με  την  με  αριθμ.  5118/19-09-2018  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  
Κεντρικής  Μακεδονίας  εντάχθηκε  η  εν  λόγω  πράξη  (ΑΔΑ:78ΝΜ7ΛΛ-ΒΗΙ)  στο  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδ.ΟΠΣ 5029267 
και ποσό συγχρηματοδότησης ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ  (98.000,00 €).  Το ποσό 
που  εγγράφηκε  αρχικά  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ανέρχεται  σε  
57.970,00€ και  αφορά  στον  προϋπολογισμό  προπαρασκευαστικών  ενεργειών  –  α'  
στάδιο  (Υποέργο 1-μελέτη).  Η πράξη περιλαμβάνει  ακόμη 2 υποέργα,  των οποίων το  
φυσικό  αντικείμενο  και  ο  προϋπολογισμός  προδιαγράφονται  από  τα  παραδοτέα  του  
Υποέργου 1.

Το Υποέργο 1 μετά από  συνοπτικό διαγωνισμό συμβασιοποιήθηκε  στις  13-06-
2018 με ποσό 48.933,50€ ενώ ολοκληρώθηκε και  παραλήφθηκε στις 22/10/2019,  
αφού  προηγουμένως  εγκρίθηκαν  τα  παραδοτέα  της  Σύμβασης  από  το  Δημοτικό  
Συμβούλιο  στις  21-10-2019  (Αρ.  Απόφ.  292/2019).  Σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  
Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, το φυσικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός των κύριων  
Υποέργων 2 και 3 προδιαγράφονται από τα παραδοτέα του Υποέργου 1.

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη μελέτη οι προϋπολογισμοί των Υποέργων 2  
και 3 διαμορφώνονται πλέον ως εξής: 

Υποέργο 2: από 25.030,00€ διαμορφώνεται σε 31.421,50€
Υποέργο 3: από 15.000,00€ διαμορφώνεται σε 57.650,00€
Επομένως για την ορθή και  ολοκληρωμένη υλοποίηση της Πράξης απαιτούνται  

6.391,50€ επί  πλέον για το  Υποέργο  2 και  42.650,00€ για το  Υποέργο  3,  δηλαδή  
σύνολο  49.041,50€.  Δεδομένου  ότι  λόγω  της  έκπτωσης  που  προέκυψε  κατά  το  
διαγωνισμό του Υποέργου 1, έμειναν αχρησιμοποίητα και εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ και  
τον προϋπολογισμό του Δήμου 9.036,50€ η ανάγκη του επί πλέον ποσού διαμορφώνεται  
σε 40.005,00€.

Συνεπώς  ο  προϋπολογισμός  της  Πράξης  θα  πρέπει  να  διαμορφωθεί  από  
98.000,00€ σε 138.005,00€. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί προς την ΕΥΔ  
ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020  αίτημα  τροποποίησης  Πράξης  ως  προς  τον  
προϋπολογισμό της ο οποίος θα πρέπει να γίνει 138.005,00€ (να αυξηθεί δηλ. κατά  
40.005,00€)  αλλά  και  ως  προς  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  δεδομένου  ότι  τα  
υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα δεν είναι δυνατό να τηρηθούν, ζητώντας να εγκριθεί ως  
ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31 – 07 – 2022.
Η Ο.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει:

• Την  υποβολή  αιτήματος  τροποποίησης  της  Πράξης  με  τίτλο:  «Έδεσσα  –  City 
Branding»  ως  προς  τον  προϋπολογισμό  και  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  
αυτής. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει στο αίτημα τροποποίησης ο προϋπολογισμός  
του Υποέργου 2 να αυξηθεί από 25.030,00€ σε 31.421,50€, του Υποέργου 3 από  
15.000,00€ σε 57.650,00€ και  ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης από  
98.000,00€  που  είναι  σήμερα  να αυξηθεί  στο  ποσό  των  138.005,00€.  Όσον  
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αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης  
να οριστεί η 31-07-2022.

      
        Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος 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.  14.010/16-10-2020 
εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης 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. 1η 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 ομόφωνα
        Α. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «Έδεσσα – City 
Branding» ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής 
και πιο συγκεκριμένα στο αίτημα τροποποίησης ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 
να αυξηθεί  από 25.030,00€ σε 31.421,50€,  του Υποέργου  3 από 15.000,00€ σε 
57.650,00€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης από 98.000,00€ που είναι 
σήμερα να αυξηθεί στο ποσό των 138.005,00€. 
        Β. Την τροποποίηση του χρονοδιάγραμματος υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: 
«Έδεσσα – City Branding», ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής της με τον ορισμό 
αυτής στις  31-07-2022.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 313/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου,  Σωτήριος  Μούκας  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
 Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-  Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης κ. Δ. Μεταξά
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