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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». 

 
Σήμερα Δευτέρα 26 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. 5.596/22-4-2021 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. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-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), τα παρακάτω θέματα:  

1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο 
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του 
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προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-

67 ετών. 
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του 

ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία 
με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ». 

3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση 
του κορονοϊου COVID 19. 

4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο 

«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, 
προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών. 

5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση 

οικισμού Άρνισσας - Β’ Φάση». 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 

ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου. 
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 

στην  Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας. 

8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 

1821-Ελλάδα 2021» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών». 
    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 Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5ου, 6ου, 7ου, 
8ου, 9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος. 
         Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 5.100/12-4-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   
Έχοντας υπόψη: 

•Την από 01-04-2021 αίτηση του κ. Λεπίτκα Νικόλαου, αναδόχου του έργου του 
θέματος, για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, χωρίς 
υπαιτιότητα του ιδίου, καθώς για αποπεράτωση και  την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου του έργου, απαιτείται έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών 
(1ου  ΑΠΕ), για ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών του έργου και τακτοποίηση των επί 
έλασσον ποσοτήτων, οπότε και  απαιτείται έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δ.Ε. και κατόπιν έγκριση από την Ο.Ε Δήμου Έδεσσας, που λόγω των 
έκτακτων μέτρων covid-19, πιθανολογείται καθυστέρηση της έγκρισης. 

•Την αριθ. πρωτ. 15501/12-11-2020 Σύμβαση του έργου, με προθεσμία εκτέλεσης 
δύο (2) μηνών, δηλ. ως την 11-01-2021. 

•Την αριθ. 420/18-12-2020 Απόφαση Ο.Ε.  Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε 
η 1η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρείς (3) μήνες δηλ. ως 11-
04-2021. 
•Το γεγονός ότι,  ήδη έχει  εκτελεσθεί  περίπου το  80%  του φυσικού αντικειμένου 
έργου. 
•και επειδή εκκρεμεί η έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 10-06-

2021, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 

της την αριθ. πρωτ. 5.100/12-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την από 1-4-
2021 αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ί 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», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
          Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας», για δύο (2) μήνες, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου στις 10/6/2021, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 127/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 29-4-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος 

Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος). 
 

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

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αρμόδια υπάλληλο κα Φ. Γιούσμη. 
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη. 


