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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 238/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  229/19  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΝΕΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και  ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  20.948/1-11-2019  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 τα έξι (6)  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 Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  –  Αν/κό 

μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

      Στη συνεδρίαση προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.   

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 παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή 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  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

► Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης 
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν  με  την  ακόλουθη  σειρά: 
3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο, 9ο ,10ο,1ο και 2ο .
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 20.937/31-10-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:  
Λόγω μη έγκαιρης έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκκίνηση της  
διαδικασίας δημοπράτησης του έργου του θέματος και 
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. 243/2018 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του  
Δήμου οικονομικού έτους 2019.
δ) Την αριθ.  297/2018 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του  
Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2019, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 20.000,00 €  
με Κ.Α. 02.20.7335.901 για την εκτέλεση του έργου Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε  
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (2019), με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
ε) Την αριθ. 17/19 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. προϋπολογισμού 19.999,83 €  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
στ)  Το  αριθ.  19560/11-10-2019 /  ΑΔΑΜ 19REQ005691145 Πρωτογενές  Αίτημα της  
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε.
ζ) Το αριθ. Πρωτ. 19236/07-10-2019 Πρακτικό Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού
Εισηγούμαστε :
α) Την ανάκληση της αριθ. 229/19 απόφασης της Ο.Ε. και
β) Τη λήψη νέας απόφασης κατάρτισης των όρων δημοπράτησης για το έργο «Διάφορα  
ηλεκτρολογικά  έργα  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Έδεσσας»,  σύμφωνα  με  το  
συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα  
με το αριθ. 19236/07-10-2019 Πρακτικό Κλήρωσης.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 20.937/31-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας, 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 3 παρ.1 εδαφ. θ του Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την 
ψηφιακή διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα επείγοντα  ζητήματα»,  το 
αριθ. 20279/23-1-2019 Πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το αριθ. 17619/12-09-2019 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 κατά πλειοψηφία
       Α. Την ανάκληση της αριθ. 229/19 απόφασής της λόγω μη έγκαιρης έκδοσης της 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκκίνηση της διαδικασίας  δημοπράτησης 
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του έργου με τίτλο «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του 
Δήμου Έδεσσας».
       Β.  Καταρτίζει τους όρους για τη δημοπράτηση  του έργου με τίτλο  «Διάφορα 
ηλεκτρολογικά  έργα  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Έδεσσας», 
προϋπολογισμού δέκα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και  ογδόντα 
τριών λεπτών (19.999,83€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτοί φαίνονται 
στο  επισυναπτόμενο  στην παρούσα απόφαση σχέδιο  διακήρυξης,  το  οποίο  αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
      Γ. Συγκροτεί  την Επιτροπή Διενέργειας  του Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου 
σύμφωνα  το  αριθ.  19236/7-10-2019  Πρακτικό  κλήρωσης  των  μελών  τεχνικών 
υπαλλήλων, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η οποία αποτελείται 
από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Σπύρος Μακατσώρης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)

2 Ελισάβετ Αντωνιάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Δασολόγων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Κοσμάς Καλογιαννίδης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Αναπληρωτής 
Πρόεδρος)

2 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρονόμων Τοπ. Μηχανικών

3 Λεμονιά Γκουβά ΠΕ Αρχιτεκτόνων

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί διότι θεωρεί ότι πρόκειται για εργασίες 
κι όχι για έργο και συνεπώς προστίθεται εργολαβικό όφελος και στις εργασίες.

Το  αναπληρωματικό  μέλος  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  μειοψηφεί  διότι  θεωρεί  ότι 
προκύπτει θέμα εάν η χρηματοδότηση είναι από ΣΑΤΑ ή από ιδίους πόρους και γιατί 
πρόκειται για εργασίες κι όχι για έργο και συνεπώς προστίθεται εργολαβικό όφελος και 
στις εργασίες.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 238/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 8-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης Τσεπκεντζής,  Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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