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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 228/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
24.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ   
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
"Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  19.857/16-10-2019  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), 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 ήταν παρόντα και τα εφτά (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,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. 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  και  συμμετέχει  μόνο  ο  Πρόεδρος  του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
           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 τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
        Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν  με  την  ακόλουθη  σειρά: 
20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο, 26ο ,16ο,17ο,18ο,19ο,15ο,14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο 6ο,7ο,8ο 9ο,10ο,11ο, 12ο 

και 13ο.
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αροθ. πρωτ. 19961/16-10-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:
     Λαμβάνοντας Υπόψη:

• Την, παρ. 3 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
• Την, αριθ. 80/2012 πράξη του τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Τη,  αριθ.  75053/14.07.2016,  απόφαση  του Υφυπουργού  Οικονομίας  Ανάπτυξης  

και Τουρισμού, για την ένταξη του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας  
Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  
2016, στη ΣΑΕΠ 008 με κωδικό 2016ΕΠ00800002

• Την, αριθ. οικ. 331836/2406/08.08.2016, απόφαση του εκτελεστικού γραμματέα  
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έγκριση πίστωσης 1.172.282,69€  
σε βάρος  του έργου 2016ΕΠ00800002 της  ΣΑΕΠ 008 «Αναβάθμιση  πολυχώρου  
πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»

• Την,  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/362114/32824/6386/17-12-2015 
Απόφαση  έγκρισης  της  αρχιτεκτονικής  προμελέτης  του  πολυχώρου  πολιτισμού  
«Μέγας Αλέξανδρος»

• Την,  από  19-04-2018  υπογεγραμμένη  Προγραμματική  Σύμβαση  Πολιτισμικής  
Ανάπτυξης  «Στερέωση,  συντήρηση  και  αποκατάσταση  του  οθωμανικού  τεμένους  
«Χουνκιάρ  Τζαμί»  στην  Έδεσσα  (Β΄  Φάση),  υποέργο  2  του  έργου  «Αναβάθμιση  
πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου».

• Την,  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/371592/266199/3223/27-07-2018 
απόφαση  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Πέλλας,  με  θέμα  την  έγκριση  απευθείας  
ανάθεσης  για  την  εκπόνηση  αρχιτεκτονικής  μελέτης  στην  κ.  ΚΥΡΙΑΦΙΝΗ  Ι.  
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ/ Αρχιτέκτονά Μηχανικό

• Την,  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/368450/263984/3194/26-07-2018 
απόφαση  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Πέλλας,  με  θέμα  την  έγκριση  απευθείας  
ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων στον κ. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ/ Μηχανολόγο Μηχανικό

• Την,  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/363561/260633/3152/24-07-2018 
απόφαση  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Πέλλας,  με  θέμα  την  Έγκριση  απευθείας  
ανάθεσης για την εκπόνηση στατικής μελέτης στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ. ΞΕΝΟ/Διπλ.  
Πολιτικό Μηχανικό

• Το,  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/508156/362474/4495/15-10-2018 
έγγραφο  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Πέλλας,  για  τη  σύγκληση  της  Επιτροπής  
Παρακολούθησης σχετικά με την παράταση της υπογεγραμμένης προγραμματικής  
σύμβασης, 

• Το,  από  25-10-2018  πρακτικό  της  τριμερούς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  της  
υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, το οποίο εισηγείται την παράταση της  
Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 31-12-2020. 

• Την, υπ’ αριθ.  377/07-12-2018, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  
Έδεσσας για την τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και  
την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της 

• Την,  υπ’  αριθ.  300/21-12-2018,  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  
Κεντρικής Μακεδονίας για την τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής  
Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της.

• Το,  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/216835/152998/1467/22-04-2019 
έγγραφο της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Πέλλας,  με θέμα την αποστολή μελετών του  
έργου  «Αναβάθμιση  Πολυχώρου  Πολιτισμού  "Μ.  Αλέξανδρος"  &  Περιβάλλοντος  
Χώρου (Β’ Φάση)»
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Στα πλαίσια  εκτέλεσης  της,  από  19-04-2018,  Προγραμματικής  Σύμβασης  Πολιτισμικής  
Ανάπτυξης «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ  
Τζαμί» στην Έδεσσα (Β΄ Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού  
Μέγας  Αλέξανδρος  και  περιβάλλοντος  χώρου»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  στις  
συμβατικές  υποχρεώσεις  της  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Πέλλας  (η  οποία  έχει  αναλάβει  το  
υποέργο 2 με αυτεπιστασία) είναι:

Α. Η εκπόνηση στατικής μελέτης: 
Ανάθεση σε τρίτο, στατικής μελέτης, τόσο για την εξακρίβωση της στατικής επάρκειας του  
μνημείου όσο και για την πρόταση των επεμβάσεων με σκοπό την ασφαλή συνύπαρξη του  
μνημείου με τις νεότερες προσθήκες που έχει δεχτεί.

Η μελέτη θα πρέπει  να πληροί τους όρους της υπ’  αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΒΜΜ/ 
362114/ 32824/ 6386/ 17-12-2015 Απόφασης έγκρισης της αρχιτεκτονικής προμελέτης  
του  πολυχώρου  πολιτισμού  «Μέγας  Αλέξανδρος»  και  να  περιλαμβάνει  επίσης  τη  
διαστασιολόγηση και πλήρη σειρά σχεδίων και λεπτομερειών της στέγης του μνημείου (θα  
ανατεθεί με την έναρξη του έργου). 

Β. Η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής. 
Ανάθεση σε τρίτο,  αρχιτεκτονικής μελέτης  εφαρμογής,  σύμφωνα και  με  την παραπάνω  
εγκεκριμένη αρχιτεκτονική προμελέτη (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΒΜΜ/ 362114/ 32824/ 
6386/ 17-12-2015 Απόφασης  έγκρισης της  αρχιτεκτονικής  προμελέτης  του πολυχώρου  
πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος». 

Γ. Η εκπόνηση μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων: 
Ανάθεση σε τρίτο μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, που θα διευθετηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε  
να είναι εναρμονισμένες με τους όρους της αρχιτεκτονικής μελέτης που έχει εγκριθεί με την  
υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΒΜΜ/ 362114/ 32824/ 6386/ 17-12-2015 Απόφαση.

Οι  μελέτες  αυτές  εκπονήθηκαν  από  ιδιώτες  μηχανικούς,  επιλεγμένους  από  την  εφορία  
Αρχαιοτήτων Πέλλας (με απευθείας ανάθεση) και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες  
του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία τους, τόσο με την, ήδη εγκεκριμένη,  
από τις 17-12-2015, αρχιτεκτονική προμελέτη, αλλά και με τις γενικότερες απαιτήσεις που  
έχουν προκύψει για τη λειτουργία του κτίσματος, μετά την αποκάλυψη των πολιτιστικών  
ευρημάτων  σε  αυτό  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου  
«Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου» (Α’ Φάση)  
που ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013

Οι εν λόγω μελέτες εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και στα πλαίσια  
εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης, υποβλήθηκαν στο Δήμο Έδεσσας, προκειμένου ο  
Δήμος  να  προχωρήσει  στη  διαδικασία  δημοπράτησης  του  υποέργου  1:  «Αναβάθμιση  
πολυχώρου πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’  & περιβάλλοντος χώρου» (Β’  Φάση),  που είναι  
ενταγμένο στο ΠΔΕ έτους 2016 στη ΣΑΕΠ008 και Κωδικό 2016ΕΠ0080002.

Οι  μελέτες  περιγράφουν  αναλυτικά  τις  παρεμβάσεις  που  θα  λάβουν  χώρα  στο  κτίριο  
προκειμένου  να ολοκληρωθεί  η  κατασκευή  πολυχώρου πολιτισμού  ‘’Μ.  Αλέξανδρος’’  &  
περιβάλλοντος  χώρου,  ώστε  να  αποτελέσει  εκ  νέου  σημείο  αναφοράς  στα  πολιτιστικά  
δρώμενα της πόλης της Έδεσσας. 

Συγκεκριμένα,  βάσει  της στατικής μελέτης, προβλέπονται  οι εξής κύριες επεμβάσεις στο  
κτίσμα:

• Ολοκλήρωση εργασιών αρμολογήματος και ενεμάτων στην παραδοσιακή τοιχοποιία  
(Αποτελεί εργασία της ΕΦ.Α. Πέλλας, η οποία εργάζεται ήδη εντός του κτιρίου)
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• Καθαίρεση μεσοπατώματος στην εσωτερική προσθήκη του κτιρίου
• Συντήρηση και επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
• Ενίσχυση  δοκών  και  υποστυλωμάτων  με  μανδύες  εκτοξευόμενου  σκυροδέματος,  

όπου απαιτείται  (εξαιρούνται  τα δομικά στοιχεία του παραδοσιακού  τμήματος  του  
κτιρίου)

• Ενίσχυση πλακών με μεταλλικές δοκούς, όπου απαιτείται
• Κατασκευή  δύο  (2)  νέων  τοιχωμάτων  ανά  διεύθυνση  (οριζόντια  και  κάθετα)  για  

βελτίωση της συμπεριφοράς σε σεισμό
• Κατασκευή εσωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου
• Κατασκευή ξύλινης στέγης επάνω από το περίγραμμα του τεμένους.

Οι  κατασκευαστικές  επεμβάσεις  διαφοροποιούνται  σε  σχέση  με  προηγούμενες  τεχνικές  
λύσεις στα εξής σημεία:

• Δεν  προτείνεται  η  λύση  κατασκευής  μανδυών  οπλισμένου  σκυροδέματος  στην  
παραδοσιακή τοιχοποιία (μη ενδεδειγμένη ως μη αναστρέψιμη)

• Προτείνεται η κατασκευή ξύλινης στέγης, με ορατό φέροντα σκελετό, αντί μεταλλικής,  
με  μεγαλύτερο  στατικό  ύψος  για  λόγους  κατασκευαστικούς  και  αισθητικούς,  αλλά  και  
λόγους ασφαλείας

• Προτείνεται  ενίσχυση  φέρουσας  ικανότητας  υφισταμένων  πλακών  οπλισμένου  
σκυροδέματος  με  μεταλλικές  δοκούς  και  όχι  με  ανθρακο-νήματα  και  περιορισμένες  
καθαιρέσεις επιστρώσεων δαπέδων

Οι  ανωτέρω  διαφοροποιήσεις,  έγιναν,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  αριθ.  
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/362114/32824/6386/17-12-2015  Απόφασης  έγκρισης  της  
αρχιτεκτονικής προμελέτης, σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκε και η σύνταξη στατικής και  
Η/Μ μελετών και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
   Βελτιώσεις του κτίσματος από την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης:

• Διαχωρισμός μεταξύ μνημείου και προσθηκών
• Καθαίρεση στοιχείων που αλλοιώνουν το μνημείο (εξωτερικά/εσωτερικά)
• Κεραμοσκεπή στα όρια του μνημείου – δώμα στις προσθήκες
• Διαφορετικά επιχρίσματα στο μνημείο και στις προσθήκες - επισήμανση ορίων
• Ανάδειξη τοιχογραφιών (εργασία συντήρησης – αναστύλωσης)
• Διαμόρφωση όψεων βάσει της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης
• Διαφοροποίηση στο ύψος της στέγης σε σχέση με την αρχική πρόταση
• Ανασχεδιασμός υαλοστασίων καταστημάτων
• Ανασχεδιασμός ανεμοφράκτη λόγω μη λειτουργικότητας αρχικής πρότασης
• Εσωτερικές επεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης
• Οικοδομικές διευθετήσεις λόγω στατικής ενίσχυσης (τοιχοποιίες/κουφώματα)
• Επίλυση  όδευσης  αγωγού  κλιματισμού  κατά  μήκος  του  μνημείου  για  την  

εξυπηρέτηση της αίθουσας
• Επίλυση όδευσης καλωδιώσεων κατά μήκος του μνημείου για την εξυπηρέτηση του  

ειδικού φωτισμού της σκηνής
• Χρήση καταργημένου W.C. Χώρου μεταφραστών για όδευση Η/Μ εγκαταστάσεων
• Προσαρμογή ψευδοροφών λόγω δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους:

o Φουαγιέ και W.C. ισογείου
o Φουαγιέ, προβολής και μεταφραστών εξώστη
o Βιβλιοθήκης
o Προσωπικού και καμαρινιών ισογείου
o Προσωπικού και καμαρινιών ορόφου

• Προσθήκη ψευδοροφών στους χώρους:
o Κεντρικής εισόδου ισογείου
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o Πινακοθήκης (λόγω δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων) 
o Εξώστη αίθουσας

• Διαμόρφωση μετόπης στον εξώστη για τη διέλευση αγωγών Η/Μ εγκαταστάσεων
• Σύνταξη πινάκων εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
• Ανασχεδιασμός συλλογής και απομάκρυνσης όμβριων
• Περιμετρικός αγωγός κεραμοσκεπής
• Στεγάνωση - ρύσεις δώματος
• Εξοπλισμός – είδη υγιεινής

Η Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις:
• Κλιματισμού σε όλους τους χώρους του κτιρίου
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρά και ασθενή ρεύματα)
• Πυρόσβεσης και πυροπροστασίας

Μετά από τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε

          Την παραλαβή της Στατικής, Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  
εφαρμογής για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)», που υποβλήθηκε στο Δήμο Έδεσσας από την ΕΦ.Α.  
Πέλλας  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της,  από  19-04-2018,  Προγραμματικής  Σύμβασης  
Πολιτισμικής Ανάπτυξης.
         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. 19961/16-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τ. Υ. & Πολεοδομίας, 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», καθώς τέλος τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 
3 του 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 την παραλαβή της Στατικής, Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής 
μελέτης  εφαρμογής  για  το  έργο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  "Μ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)», που υποβλήθηκε στο Δήμο 
Έδεσσας  από  την  ΕΦ.Α.  Πέλλας  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  από  19-04-2018 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.
         Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 228/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 22-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 
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Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Αρμόδιο Υπάλληλο κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών,  Τεχνικών Υπηρεσιών  & Πολεοδομίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας), κ. Μιχάλη Σαμλίδη.

-Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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