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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2023    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
16. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ – ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ». 

 
Σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 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. 677/19-1-2023 
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 και τα (7) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος, 

6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 
7.  Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος. 

 

        Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 

        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 Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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        Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής άρχισαν να συζητούν 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 11ο -20ο και 1ο-10ο. 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης, γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 403/12-1-2023 

εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

Α) Την αριθ. 1019/31-1-2022 σύμβαση εκπόνησης της Υδραυλικής μελέτης της 
μελέτης με τίτλο «Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού δικτύου Σωτήρας – 
Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική – άδεια χρήσης νερού». 

Β) Την αρ. 287/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης χορήγησης 1ης 
παράτασης έως την 28/12/2022. 

Γ) Την Α.Π. 16573/13-12-2022 αίτηση του μελετητή Δαρή Γρηγόριου με την οποία 
αιτείται 2η παράταση 31 ημερών δηλ. έως την 31/1/2023, για την ολοκλήρωση της 
αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης μιας νέας δεξαμενής 400m3, που διαπιστώθηκες 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης η ανάγκη κατασκευής της, καθώς 
θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης της άνω ζώνης και επικουρικά 
θα συμβάλει στην ελεγχόμενη πλήρωση της υφιστάμενης δεξαμενής του κάτω δικτύου, η 
οποία βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση και γεμίζει από πηγή.  

    Δ)  Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

Εισηγούμαστε 

την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
Υδραυλικής μελέτης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού 
δικτύου Σωτήρας – Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική – άδεια 

χρήσης νερού» κατά 31 ημέρες συνολικά, δηλ. ως την 31-1-2023, για την ολοκλήρωση 
της αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης μιας νέας δεξαμενής 400m3, που 
διαπιστώθηκες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης η ανάγκη 
κατασκευής της, καθώς θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης της 
άνω ζώνης και επικουρικά θα συμβάλει στην ελεγχόμενη πλήρωση της υφιστάμενης 
δεξαμενής του κάτω δικτύου, η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση και γεμίζει από πηγή, 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ/τ.Α’/36/09.03.2021. 

          Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της 
την αριθ. πρωτ. 403/12-1-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθμ. πρωτ.  

16573/13-12-2022 αίτηση του μελετητή, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 ( ΦΕΚ  
Α΄12) « Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις»,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

        Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της 

Υδραυλικής μελέτης με τίτλο  «Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού δικτύου 
Σωτήρας – Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική – άδεια χρήσης 

νερού», κατά τριάντα μία (31) μέρες  δηλαδή έως την 31-1-2023, για την ολοκλήρωση 
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της αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης μιας νέας δεξαμενής 400m3, που 
διαπιστώθηκες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης η ανάγκη 
κατασκευής της, καθώς θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης της 

άνω ζώνης και επικουρικά θα συμβάλει στην ελεγχόμενη πλήρωση της υφιστάμενης 
δεξαμενής του κάτω δικτύου, η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση και γεμίζει από 

πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ/τ.Α’/36/09.03.2021. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2023 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:45π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 25-1-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 

Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη. 
-Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη. 
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