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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 303/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
7. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ¨ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ¨» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» ΚΑΙ 

«ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

Σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
14.255/2.11.2022 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), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 τέσσερα (4) από τα 

(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

1. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 
Μέλος 

2. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  

        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συνδέθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποσυνδέθηκε μετά τη συζήτηση του 13ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία 
της τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της Οικονομικής συμμετείχαν δια 

ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
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        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 

συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε 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 της αριθμ. 57/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022». 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης WATT AND VOLT S.A. 

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών 
επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Έδεσσας 

          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. 

 Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο, 19ο, 6ο, 17ο , 18ο, 12ο, 
13ο, 2ο - 5ο,  8ο – 10ο, 7ο, 14ο -16ο και 11ο. 

 
        Ο  Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 
13.875/25.10.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
         «Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α708-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

ειδικότερα τα άρθρα 188 παρ. 6 και 123 παρ. 3 αυτού. 

2) Την με αριθμό ΔΝΣβ/92783π.ε/ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/Β’/25.09.2018) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως 

Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που 

υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές 

με το ανωτέρω θέμα» 

3) Την αριθ. πρωτ. 13362/14-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011427858) σύμβαση κατασκευής του  έργου 

«Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και 

επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» με συμβατική αξία 1.565.318.34 € 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

4) Το γεγονός ότι τα μέλη «Καρφοπούλου Σ. Δέσποινα» μελετήτρια στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές 

Μελέτες»  και «Σαμαράς Ν. Δημήτριος» μελετητής στην κατηγορία 9 «Μελέτες Μηχανολογικές -

Ηλεκτρομηχανολογικές» της ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ» και μετά την 

υποκατάσταση που έλαβε χώρα «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ» ήταν οι βασικοί μελετητές της 

μελέτης βάσει της οποίας υλοποιείται η κατασκευή του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου 

Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργίου και επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής 

δραστηριότητας», σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. 

φ. 4203) λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προεκτίμηση αμοιβής των μελετών καθώς το γεγονός ότι αμφότερες οι 

μελέτες εκτελέστηκαν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

5) Το άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 1. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) 

σύμφωνα με το οποίο «η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου- μελετητή διεξάγεται με 
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την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής» 

6) Το άρθρο 4 ΙΙ. Παρ.3 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα 

με το οποίο «η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία 

αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας 

του φορέα κατασκευής του έργου, ένα από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο». 

7) Το άρθρο 4 Ι. Παρ. 4. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα 

με το οποίο «Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της 

σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου». 

8)Το άρθρο 9. Παρ. 4. Της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ β΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα 

με το οποίο «η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις του έργου». 

9) Το γεγονός ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5021518 ενώ η παρούσα 

σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ, με εγγραφή στη ΣΑΕ 1551 με κωδ. εναρίθμου 2018ΣΕ15510010 καθώς και από ιδίους 

πόρους του Δήμου. 

10) Το άρθρο 9 παρ. 2 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα 

με το οποίο «Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 

4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου και σε κάθε περίπτωση κάτω των 

ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016». Στην προκειμένη περίπτωση η αμοιβή των βασικών 

μελετητών ορίζεται στο ποσό 1.565.318.34 * 1,5% = 23.479,77 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

11) Το γεγονός ότι, για την εκτέλεση της υπηρεσίας του θέματος, υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου 

Έδεσσας, οικονομικού έτους 2022, γραμμένη πίστωση 44.850,00 € με κωδ. αριθ. 02.64.6117.250, με 

χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

(ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5021518. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1.Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, για την: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Βασικού Μελετητή κατά την 

υλοποίηση του Υποέργου 2 "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου συγκροτήματος του 

Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"», με τους 

οικονομικούς φορείς «Καρφοπούλου Σ. Δέσποινα» και «Σαμαράς Ν. Δημήτριος»,  βασικούς μελετητές 

του έργου του θέματος. 

2.Την έγκριση του Σχεδίου της Πρόσκλησης προς τους βασικούς μελετητές και τους όρους αυτής, για 

διαπραγμάτευση την αναφερόμενη σε αυτήν ημερομηνία. 

3.Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παρ. ΙΙ.3 της (2) σχετικής, η οποία θα ορίσει και την ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης, 

αποτελούμενη από τους παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ελισάβετ Αντωνιάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 (Πρόεδρος) 

2 Σπύρος Μακατσώρης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

3 Χριστίνα Ασημακοπούλου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Θεόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών           

(Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών 

3 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 εγγράφου του Υπουργείου 

Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά 

που συγκροτούν την Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της 

ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 

3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

 

          Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Προϊσταμένη του Τμήματος  

Προγραμματισμού & Οργάνωσης  κα Ελένη Ψυχογυιού, προκειμένου να δώσει τις 
απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 
         Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 

πρωτ. 13.875/25.10.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, το σχέδιο της 

Πρόσκλησης προς τους βασικούς μελετητές, τις διατάξεις του άρθρου 72 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 την αριθ. 

33/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .καθώς τέλος τις διατάξεις της 
περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 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 
         Α. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, για την: «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου - Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 
"Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου συγκροτήματος του Κανναβουργείου και 

επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"», με τους 
οικονομικούς φορείς «Καρφοπούλου Σ. Δέσποινα» και «Σαμαράς Ν. Δημήτριος»,  
βασικούς μελετητές του έργου του θέματος. 

         Β. Την έγκριση του Σχεδίου της Πρόσκλησης προς τους βασικούς μελετητές και 
τους όρους αυτής, για διαπραγμάτευση την αναφερόμενη σε αυτήν ημερομηνία, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
         Γ. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του 
ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. ΙΙ.3 της (2) σχετικής, η οποία θα ορίσει και την 

ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους παρακάτω 
τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ελισάβετ Αντωνιάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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 (Πρόεδρος) 

2 Σπύρος Μακατσώρης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

3 Χριστίνα Ασημακοπούλου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Θεόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών           

(Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών 

3 Ιωάννης Καντούτσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 
    Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 

εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης 
ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή, σε 

υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, 
καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 
3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   Το μέλος κ. Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει την παραπάνω απόφαση με την 
προϋπόθεση ότι το επιβάλλει ο νόμος και είναι υποχρεωτική η ανάθεση, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα της υπαλλήλου της υπηρεσίας, αν και η παράταξη «Κοινωνία σε 
Κίνηση» επιθυμεί να γίνει διαγωνισμός.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 303/2022 

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

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 16.11.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης 
Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, 

Εξοικονόμησης   Ενέργειας, Σηματοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών Ε. 
Αντωνιάδου 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο  
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