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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΛΑΘΟΥΣ  ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ  19.3.ΕΔ.Β.2)  ΤΗΣ   
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΩΣ 
ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ"».

Σήμερα Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ.  συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  5.402/28-3-2019  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),  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 ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος, 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προτείνει  να 
συζητηθούν  σήμερα  ως  κατεπείγοντα,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα : 

1. Έγκριση  διόρθωσης  λάθους  στο  άρθρο  19.3.εδ.β.2)  της  Αναλυτικής 
Διακήρυξης της μελέτης «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του 
διατηρητέου  Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του Κανναβουργείου  και  επανάχρηση 
του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"».

2. Έγκριση  Πρακτικού  3  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 
ανάδειξη  του   αναδόχου  του  Ανοικτού,  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την 
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προμήθεια  με  τίτλο  «α)  Προμήθεια  Μηχανήματος  έργου  του  Δήμου  Έδεσσας  : 
“Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)” και β) Προμήθεια 
ενός καινούργιου Δονητικού Οδοστρωτήρα πεζού χειριστή»  (ΑΡ. Συστήματος 67684 
και 67713)».

3.  Έγκριση  Πρακτικού 2 - Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών  Δημοσίου 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχέδιο Ανάδειξης 
της Ταυτότητας» της Έδεσσας και σύνταξη προδιαγραφών επιλεγμένων δράσεων».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  θέτει 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθ.  πρωτ.  5451/28-3-2019 
εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:  

Εισηγούμαστε  την  έγκριση  διόρθωσης  λάθους  στο  άρθρο  19.3.εδ.β.2)  της  αριθ.  

πρωτ.  4645/18-03-2019  (με  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  80997)  Αναλυτικής  

Διακήρυξης της μελέτης του θέματος, με την αντικατάστασης του “και” (το οποίο ετέθη  

εκ  παραδρομής)  με  το  διαζευκτικό  “ή”.  Ως  εκ  τούτου  η  παράγραφος  του  εν  λόγο  

άρθρου αναδιατυπώνεται ως ακολούθως :

«…2)  από  την  διάθεση  του  παρακάτω  εξειδικευμένου  προσωπικού  που  θα  

περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:  

Έναν  Διπλωματούχο  Μηχανικό  AEΙ,  με  ρόλο  Συντονιστή  της  Ομάδας  Μελέτης,  και  

κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 6 ή 8, ο οποίος θα διαθέτει ειδική εμπειρία  

σε  παρόμοιες  μελέτες  επανάχρησης  –  αποκατάστασης  κτιρίου  χαρακτηρισμένου  ως  

διατηρητέο.»

      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 αριθ. πρωτ. 5451/28-3-2019 εισήγηση 
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 41/2019 όμοια δική της, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  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
  Εγκρίνει  τη  διόρθωση  του  λάθους  στο  άρθρο  19.3.εδ.β.2  της  αριθ.  πρωτ. 

4645/18-03-2019 (με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80997) Αναλυτικής Διακήρυξης 
της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του 
διατηρητέου  Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και 
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επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας", με 
την αντικατάσταση του “και” (το οποίο ετέθη εκ παραδρομής) με το διαζευκτικό “ή”. 

 Ως  εκ  τούτου  η  παράγραφος  του  εν  λόγο  άρθρου  αναδιατυπώνεται  ως 
ακολούθως:

«…2)  από  την  διάθεση  του  παρακάτω  εξειδικευμένου  προσωπικού  που  θα 
περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: 
Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό    AE  Ι, με ρόλο Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης, και   
κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 6 ή 8,  ο οποίος  θα διαθέτει  ειδική 
εμπειρία  σε  παρόμοιες  μελέτες  επανάχρησης  –  αποκατάστασης  κτιρίου 
χαρακτηρισμένου ως διατηρητέο.»

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 09:30π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 91/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά (όπως ορίστηκαν με την αριθ. 
41/2019 όμοια δική της).
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