
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 344/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.    ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε.  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ   
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 
συνεδρίασε  δια περιφοράς 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. 15.276/6-11-2020 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 (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

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

1. 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 Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση  1ου  πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθ. Συστ. 95118 για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε 
άπορους  κατοίκους της Έδεσσας».
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2. Ορισμός  Ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών  Προσφορών  του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 99325 
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ» 
στο  πλαίσιο  του  έργου  “INTERACTIVE  AND  VIRTUAL  PRESENTATION  OF 
CALTURAL HERITAGE & CINEMA – CINECALTURE” το οποίο υλοποιείται μέσω του 
προγράμματος  INTERREG  IPA  CBC  GREECE  –  REPUBLIC  OF  NORTH 
MACEDONIA 2014-2020.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  προσωρινή  χρηματοδότηση  έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.
 τα  οποία  κρίθηκαν  ως  κατεπείγοντα  και  έπρεπε  να  συζητηθούν  στη  συνεδρίαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής απείχε από την συζήτηση  των θεμάτων εκτός της 
ημερήσιας διάταξης.
            Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης  είχε 
ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την από 16-11-2020 εισήγηση 
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
α)  Την  μελέτη  με  αριθ.  17/2019 της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δήμου  Έδεσσας  που  αφορά  στο  έργο  «Διάφορα  ηλεκτρολογικά  έργα  σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας».
β)  Το γεγονός ότι  υπάρχει  στον  Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας,  πίστωση ποσού 
19.599,83 € για το έτος 2020, με κωδ. αριθ. 02.20.7335.901
γ)  Τον  1ο Α.Π.Ε. του  έργου  με  την  αντίστοιχη  Αιτιολογική  Έκθεση της  Δ/νσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Πολεοδομίας  Δήμου  Έδεσσας,  συνολικής  δαπάνης  
19.591,87€,  με  Φ.Π.Α.  ο  οποίος  κλείνει  μειωτικός  κατά    7,97€   σε  σχέση  με  το   
συμβατικό αντικείμενο.
δ) Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. της Περ. Ενότητας Πέλλας  
(10ο Πρακτικό, Γνωμοδότηση 68/13-10-2020)  

Εισηγούμαστε
για  έγκριση  του  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου «Διάφορα  ηλεκτρολογικά  έργα  σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όσα αναφέρονται στην από 16-
11-2020   εισήγηση της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας,  τις  σχετικές  διατάξεις  του 
άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 
8/1996, τις διατάξεις  των άρθρων 155 και 156 του Ν. 4412/2016  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  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», 

Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα
          Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διάφορα 
ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας», με την 
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αντίστοιχη  αιτιολογική  έκθεση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Πολεοδομίας 
Δήμου Έδεσσας, ο οποίος κλείνει μειωτικός κατά  7,97€ σε σχέση με το συμβατικό 
αντικείμενο,  εργολαβίας του κ. Πετρίδη Θεοφάνη Γεωργίου του Χρήστου, τα οποία 
συντάχθηκαν  και  θεωρήθηκαν  αρμοδίως  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης  στο  συγκεκριμένο  θέμα λόγω  έλλειψης  σχετικής  γνωμοδότησης  της 
Νομικού Συμβούλου για το αν θα πρέπει να εγκρίνονται τα Πρωτόκολλα Παραλαβής 
των έργων από την Οικονομική Επιτροπή.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 344/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπ. Μακατσώρη.
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