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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ΗΣ , 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2020   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  Κ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΡΥΣΑΦΗ,  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ  ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  «ΕΝΩΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ»,  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.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. 5.338/7-
5-2020 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 πέντε (5) από τα 
επτά (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-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
2. 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.
           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 στο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση αιτήματος του κ. 
Αντωνίου Ρυσάφη,  επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Δράση»,  για την 
άσκηση  των προβλεπόμενων ένδικων  μέσων» το οποίο  κρίθηκε  ως  κατεπείγον  και 
έπρεπε να συζητηθεί στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
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77 του  Ν.4555/18  (ΦΕΚ Α'  133), και  να  ληφθεί  σχετική  απόφαση,  όσο και  στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 
ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 5087/30-4-2020 
αίτηση  του Αντωνίου Ρυσάφη, δημοτικού συμβούλου και επικεφαλή της δημοτικής 
παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» στην οποία μεταξύ των άλλων αιτείται και την ανάθεση 
στη νομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα 
μέσα (αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής κ.λπ.),  με βασικό λόγο την παράτυπη 
απαλλαγή  από  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  του  έργου  «Αντιπλημμυρική 
προστασία Έδεσσας (Π. Εδεσσαίος)-Β΄φάση». Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος, ο 
Πρόεδρος ζήτησε με το αριθμ. πρωτ. 5411/8-5-2020 έγγραφό του από τη Νομική 
Σύμβουλο  του  Δήμου  να  γνωμοδοτήσει  σχετικά  και  ενημέρωσε  την  Οικονομική 
Επιτροπή για την από 8-5-2020 σχετική γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Έπειτα από το με αριθμ. πρωτ. 5411/08.05.20 έγγραφο του Δημάρχου Έδεσσας,  
Δημητρίου Γιάννου, ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την με αριθμ.  
πρωτ.  5087/30.04.202  αίτηση  του  Αντωνίου  Ρυσάφη,  επικεφαλή  της  δημοτικής  
παράταξης  «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»  και  μόνον  όσον  αφορά τα θέματα  που  άπτονται  της  
αρμοδιότητας της νομικής υπηρεσίας και με βάση τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψιν μου,  
σας αναφέρω τα εξής : 

1) Το  έργο  «Αντιπλημμυρική  προστασία  Έδεσσας  (Π.  Εδεσσαίος)»  είναι  
αποκλειστικής  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας της 
Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας  και  όχι  του Δήμου Έδεσσας.  Ειδικότερα,  θέματα  
που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης / αντιπλημμυρικής  
προστασίας και εργασιών συντήρησης ρυθμίζονται με το άρθρο 7 του Ν. 4258/2014.  
Αρμόδια Υπηρεσία για την  εκτέλεση  έργων και  εργασιών  για το  τμήμα της  πεδινής  
κοίτης  είναι  η  Δ/νση  τεχνικών  Έργων  της  οικείας  Περιφέρειας  (το  με  αριθμ.  
7187/07.10.2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής Προστασίας  / Δ-νση  
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών). 

2) Δυνάμει  της  με  αριθμ.  124/2017  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  
Δήμου Έδεσσας  δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης από την 
Περιφερειακή  Ενότητα  Πέλλας  για  την  ένταξη  του  έργου  στο  Ε.Π.  ¨Κεντρική 
Μακεδονία  /  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΞ05 «Προώθηση  της  προσαρμογής  στην  
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»¨.  Δόθηκε η σύμφωνη 
γνώμη για την υποβολή πρότασης και όχι για το εάν θα υλοποιηθεί το έργο και για το  
ποια έργα θα πραγματοποιηθούν,  καθώς  αυτά δεν  εμπίπτουν  στην αρμοδιότητα του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. 

3) Ακολούθησε  η  έκδοση  της  με  αριθμ.  30/2020  απόφασης  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  του  Δήμου  Έδεσσας,  με  την  οποία  αποφασίσθηκε  «να  μην  προχωρήσει  
καμία τεχνική εργασία πριν την ολοκλήρωση των μελετών που θα συνταχθούν από την  
Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και  την παρουσίασή τους στο  
Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν ότι δε θα υπάρχει κανένα πρόβλημα  
για την πόλη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τρόπους  
αντιμετώπισης».  Η απόφαση  αυτή  κατά  τη  νομική  μου  άποψη  δεν  παράγει  
έννομα  αποτελέσματα  δεσμευτικά  για  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πέλλας,  
καθώς τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εμπίπτουν στο πεδίο  
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των αρμοδιοτήτων του. Το έργο αυτό ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

Για  τους  παραπάνω  λόγους  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Έδεσσας  εισηγείται  
αρνητικά για την προσφυγή στη δικαιοσύνη ώστε να μην εκτελεστεί το εν λόγω έργο,  
όταν  μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  παράσχει  τη σύμφωνη γνώμη του για την  
χρηματοδότηση του έργου. 

Η  παρούσα  έχει  συμβουλευτικό  και  όχι  δεσμευτικό  χαρακτήρα.  Παραμένω  στη  
διάθεσή σας για τυχόν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της νομικής υπηρεσίας. 
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  την αριθμ. πρωτ. 5087/30-4-
2020  αίτηση  του  Αντωνίου  Ρυσάφη,  δημοτικού  συμβούλου  και  επικεφαλή  της 
δημοτικής  παράταξης  «ΕΝΩΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ»,  την  αριθμ.  πρωτ.  τ.τ.5411/8-5-2020 
γνωμοδότηση  της  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου,  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 3 
του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα  επείγοντα 
ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
       Τη μη παροχή στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου της εντολής να ασκήσει τα 
προβλεπόμενα  ένδικα μέσα (αίτηση ακύρωσης,  αίτηση αναστολής  κ.λπ.)  για  τη μη 
εκτέλεση  του  έργου  «Αντιπλημμυρική  προστασία  Έδεσσας  (Π.  Εδεσσαίος)-  Β 
φάση», το  οποίο  είναι  αποκλειστικής  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Πέλλας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 129/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-5-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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