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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2021    

 
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ "ΆΝΩ ΕΣΤΙΑΣ"», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.544,46 € (Κ.Α. 02.30.7412.100 – ΣΑΤΑ). 

 
Σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της 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», 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 4.740/2-4-2021 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, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος. 
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος 

1. Ιωάννης Μουράτογλου-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. 

            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν 

σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  

1. «Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
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Προτεραιότητας “Περιβάλλον” με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου 
Έδεσσας” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών». 

2. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση” με τίτλο: “Έξυπνη διαχείριση ενέργειας 

δημοτικών κτιρίων Δήμου Έδεσσας” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών». 
3. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση” με τίτλο: “Εξειδικευμένες δράσεις – Ενέργειες και 
εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας και συστημάτων για την 

ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Έδεσσας από φυσικά φαινόμενα μεγάλης 
κλίμακας (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) και πανδημίες” και συγκρότηση 

Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών. 
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των με αριθμό 36,101 

και 189 αγροτεμαχίων στον οικισμό Δροσιάς της Κοινότητας Άρνισσας 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.  
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε και 

συμμετείχε μόνο κατά την συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
         Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 4.723/24-2021 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   
Λαμβάνοντας υπόψη : 
α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010). 
β) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
γ) Την αριθ. 31/2021 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2021, όπου υπάρχει γραμμένη 
πίστωση 13.100,00 € με Κ.Α. 02.30.7412.100 για την εκπόνηση της μελέτης - με 
χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. 
δ) Την αριθ. 1Μ/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. προϋπολογισμού 32.544,46 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
ε) Το αριθ. 4720/02-04-2021 / ΑΔΑΜ 21REQ008386136 Πρωτογενές Αίτημα της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. 
στ) Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του 
Ν.4782/2021. 
ζ) Το αριθ. 4694/02-04-2021 έγγραφο του ΤΕΕ με το οποίο υποδεικνύεται το μέλος του 
ΤΕΕ με τον αναπληρωματικό του που θα συμμετάσχει στην επιτροπή του διαγωνισμού 

Εισηγούμαστε την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης 
«Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου "Άνω Εστίας"», σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως 
ακολούθως : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών 
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(Πρόεδρος) 

2 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων  

3 Ελευθέριος Αβραμίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

(εκπρόσωπος ΤΕΕ) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Χριστίνα Ασημακοπούλου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών           
(Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 

2 Θόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 Βασίλειος Αργυρός ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών(εκπρόσωπος ΤΕΕ) 

Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 εγγράφου 
του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας τα 
μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής 
ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για 
υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τσεπκεντζής ενημέρωσε τα μέλη 

πως κατόπιν και της επικοινωνίας του με τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου θεωρεί πως η 
τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου "Άνω Εστίας"», θα 
βοηθήσει υπέρ του Δήμου στην έκβαση της απόφασης του δικαστηρίου κατά την 

εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η εταιρεία εναντίον του Δήμου και μόνο για το 
λόγο αυτό θα ψηφίσει θετικά στη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα. 

           Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, την αριθ. πρωτ. 4.723/2-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του 

Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί 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», το αριθ. 4.694/02-04-2021 έγγραφο του ΤΕΕ με το οποίο 

υποδεικνύεται το μέλος του ΤΕΕ με τον αναπληρωματικό του που θα συμμετάσχει στην 
επιτροπή του διαγωνισμού, καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 

147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
        Α. Καταρτίζει τους όρους για τη δημοπράτηση για την εκπόνηση της μελέτης  με 

τίτλο «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου "Άνω 
Εστίας"», προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 
και σαράντα έξι λεπτών (32.544,46€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτοί 

φαίνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση σχέδιο διακήρυξης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 
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       Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εκπόνηση της 
μελέτης  σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 4.694/02-04-2021 έγγραφο του με το οποίο 

υποδεικνύεται το μέλος του ΤΕΕ με τον αναπληρωματικό του που θα συμμετάσχει στην 
Επιτροπή του διαγωνισμού,  που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η 
οποία αποτελείται από τους εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών 
(Πρόεδρος) 

2 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων  

3 Ελευθέριος Αβραμίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών(εκπρόσωπος 
ΤΕΕ) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Χριστίνα Ασημακοπούλου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών           
(Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 

2 Θόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 Βασίλειος Αργυρός ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών(εκπρόσωπος 
ΤΕΕ) 

  Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 εγγράφου 
του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας 

τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή, σε υποβολή 
αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και 

για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
       Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζει παρών κατά την 

ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα  όπως όλες τις 
προηγούμενες αποφάσεις με τη Άνω Εστία διότι η παράταξη δεν έχει λάβει ακόμα 
σημαντικά έγγραφα που τα έχει ζητήσει πολλάκις από τον φάκελο της Άνω Εστίας που 

τηρείται στο Δήμο. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:35 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 89/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 28-4-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Μιχάλης 
Σαμλίδης. 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά. 


