
 1 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 338/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
19. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ. 

 
Σήμερα Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 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. 15.171/18-11-

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 πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 
2.Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 
Μέλος. 

 

        Το μέλος κα Αναστασία Ιατρίδου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 

23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
        Όλα τα μέλη της Οικονομικής συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 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. 62/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022». 

2.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 1097A/2022 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

3.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια 

καθισμάτων γραφείου από το «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με το 999A/2022 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

4.Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που 

βρίσκεται στο αγρόκτημα Καρυδιάς της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Έδεσσας. 

 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. 

        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 23ο, 24ο, 25ο, 
26ο, 20ο, 21ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 14ο, 22ο, 19ο,  1ο-13ο. 

       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε θέσει υπό των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 14.506/7-11-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία 
αναφέρει τα ακόλουθα:   

     Τον Δεκέμβριο του 2021 κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ ανακοινώθηκε 
από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, ένα νέο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης για δήμους αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, όλοι οι δήμοι της Χώρας 
θα χρηματοδοτηθούν με συγκεκριμένο ποσό, προκειμένου να υλοποιήσουν ψηφιακές 
δράσεις στην λογική των εφαρμογών έξυπνων πόλεων. 

Ήδη από τον Μάρτιο του 2022 τα ανωτέρω συναρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με 

την ΚΕΔΕ ανακοίνωσαν λίστα προτεινόμενων ψηφιακών λύσεων (marketplace), μέσα από 

την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να επιλέξουν (ενδεικτικά)  τα ψηφιακά 

συστήματα που τους ενδιαφέρουν. 

Ο Δήμος Έδεσσας είναι ένας από τους Δήμους που έχουν επιλεγεί να 

χρηματοδοτηθούν για τη μετατροπή τους σε «έξυπνη πόλη» με ποσό ύψους 800.000,00€. 

Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανάρτησε 

προς διαβούλευση τα κάτωθι έγγραφα, για τα οποία ενημερώθηκαν οι κατά τόπους 

διοικήσεις των δήμων με σχετική επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ: 

-Πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 

-Πρότυπο μελέτης για την ανάθεση συμβούλου για την ωρίμανση και την 

σύνταξη του φακέλου δράσεων 

-Ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές δράσεων 

-Πρότυπο μελέτης για την ανάθεση δράσεων προβολής και επικοινωνίας 

-Πρότυπο τεύχος διακήρυξης 
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Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το Υπουργείο ανάρτησε την πρόσκληση και τα τελικά πρότυπα 

έγγραφα, μετά την ανωτέρω διαβούλευση, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τη Συγχρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με Α.Π. 1084 και ΑΔΑ: 

98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από την 

01/07/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως και την 

30/11/2022 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων 

που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις 

ελληνικές πόλεις. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά 

παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η 

αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ) στοχεύει στην ενίσχυση 

της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Στην παραπάνω μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου θα 

αποτυπώνονται, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 

των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ): η ψηφιακή στρατηγική/στρατηγικές επιλογές των δράσεων από 

το marketplace που προτείνονται από τον δικαιούχο δήμο, οι σχετιζόμενες πράξεις του 

δήμου που έχουν υποβληθεί ή/και εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλων 

Προγραμμάτων ανεξαρτήτων χρηματοδοτικών μέσων, και οι τεχνικές προδιαγραφές ανά 

δράση που προτείνεται από τον δήμο. Επιπλέον, στη μελέτη δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού του δήμου θα αποτυπώνεται η κοστολόγηση των παραπάνω 

δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της/των Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών 

του δικαιούχου δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς 

(τουλάχιστον τρεις μη δεσμευτικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους 

προμηθευτές). Η κοστολόγηση θα λάβει υπόψη και το οικονομικό πλαφόν (μέγιστο κόστος 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που έχει τεθεί, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε (Ελάχιστες 

λειτουργικές προδιαγραφές δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ) της παρούσας 

Πρόσκλησης.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας: 

όπως ληφθεί απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την αίτηση 

χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου 

Έδεσσας» με προϋπολογισμό 800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προκειμένου 

να υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: 98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6 στο Πρόγραμμα 

με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ». 

Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των 

προμηθειών των υπό ένταξη έργων και συγκεκριμένα η σύνταξη Πρακτικού Διερεύνησης 

Τιμών, συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών από σχετικές προσφορές το 

οποίο και θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/ έγγραφα που θα 

συνοδεύουν το αίτημα χρηματοδότησης. 
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Η Επιτροπή θα είναι τριμελής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, όπως 

προτείνονται παρακάτω:  

 

Τακτικά μέλη 

Γρηγόριος Διγγόλης – ΠΕ Δασολόγων Πρόεδρος 

Δημήτριος Μεταξάς – ΠΕ Γεωπόνων Μέλος 

Νικόλαος Ουζούνης – ΠΕ Γεωπόνων Μέλος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Ευστράτιος Βιληγέννης – ΠΕ 

Διοικητικών 

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Ελένη Ψυχογυιού – ΠΕ Γεωπόνων Αναπληρωματικό μέλος 

Ιωάννης Λυτρίδης – ΠΕ Διοικητικών Αναπληρωματικό μέλος 

 

         Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  κ. Δημήτριο Μεταξά, 

προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 14.506/7-11-2022 εισήγηση του 

Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 40 παρ. 1 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 

         Συγκροτεί την Τριμελής Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την αίτηση 

χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου 
Έδεσσας» με προϋπολογισμό 800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
προκειμένου να υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: 98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6 

στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»,  η οποία αποτελείται 
από τους εξής: 

Τακτικά μέλη 

Γρηγόριος Διγγόλης – ΠΕ Δασολόγων Πρόεδρος 

Δημήτριος Μεταξάς – ΠΕ Γεωπόνων Μέλος 

Νικόλαος Ουζούνης – ΠΕ Γεωπόνων Μέλος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Ευστράτιος Βιληγέννης – ΠΕ 

Διοικητικού 

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Ελένη Ψυχογυιού – ΠΕ Γεωπόνων Αναπληρωματικό μέλος 

Ιωάννης Λυτρίδης – ΠΕ Διοικητικούν Αναπληρωματικό μέλος 
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Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των 

προμηθειών των υπό ένταξη έργων και συγκεκριμένα η σύνταξη Πρακτικού 

Διερεύνησης Τιμών, συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών από 

σχετικές προσφορές το οποίο και θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/ 

έγγραφα που θα συνοδεύουν το αίτημα χρηματοδότησης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 338/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:00 π.μ. 

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

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 25-11-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ελ. Ψυχογυιού. 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
Οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά. 

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