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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ  17 ΜΑΙΟΥ  2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 

Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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. 6.497/13-5-2021 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 και τα επτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-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 συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης. 

            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 
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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. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου 

Εδεσσαϊκός. 
2. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 

«Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της 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, συζητήθηκαν με την 

ακόλουθη σειρά τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1ο, 11ο, 5ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 10ο, 
9ο, 7ο & 8ο. 

 
 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε γνωστοποιήσει 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6.688/17-5-2021 
(Ορθή επανάληψη) εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:  
       «Τίτλος έργου : «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» 

Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
Προϋπολογισμός έργου: €2.020.048,39 (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) 

 
Ιστορικό Διαγωνισμού  
1)Με την αριθμ. πρωτ. 11244/1-9-2020 Διακήρυξη του Δήμου Έδεσσας, 

προκηρύχθηκε δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
28η/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

2)Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν κατά σειρά μειοδοσίας, οι κατωτέρω οικονομικοί 

φορείς: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
Α/ΑΑ/Α καταθ.Επωνυμία Συμμετέχοντος Ποσοστό 
1167040Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 

ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»42,32 % 
2167047Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. -ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.41,36 % 
3166216"ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε./ ΕΔΕΣΣΑ"38,25 % 

4167101Κ/ΞΙΑ Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ - ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ38,24 % 

5167063Κ/Ξ ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μ.37,67 % 
6167193ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

35,57 % 

7166636Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ35,54 
% 

8167157ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ35,19 % 
9167194Κ/Ξ : ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ

28,48 % 

10167018ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.25,26 % 
11166995ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ1,00 % 
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3)Σύμφωνα με το από 8/10/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. - 

ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ». Το 
πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αρ. 318/2020 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. 

4)Η "ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε./ ΕΔΕΣΣΑ" (3η κατά σειρά 
μειοδοσίας), κατέθεσε στην ΑΕΠΠ Προδικαστική Προσφυγή κατά της 318/2020 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, η οποία έλαβε Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 1746/27-11-2020, με ορισθείσα ημερομηνία 
εξέτασης την 31η Δεκ. 2020, από το 1ο Κλιμάκιο ΑΕΠΠ.  

5)Στην προαναφερόμενη ΓΑΚ Α.Ε.Π.Π. 1746/27-11-2020 Προδικαστική 
Προσφυγή της "ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε./ ΕΔΕΣΣΑ", άσκησε 
Παρέμβαση η “Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. - ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” (2η κατά σειρά 

μειοδοσίας) και η “Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 
ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ” (1η κατά σειρά μειοδοσίας). 

6)Επί της ΓΑΚ Α.Ε.Π.Π. 1746/27-11-2020 Προδικαστικής Προσφυγής εκδόθηκε η 
49/2021 Απόφαση της  Α.Ε.Π.Π με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η Προδικαστική 
Προσφυγή, απορρίφθηκε η πρώτη Παρέμβαση (του 1ου κατά σειρά μειοδοσίας Κ/ΞΙΑ 

«ΤΟΜΗ ΑΤΕ – ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ) και έγινε δεκτή η δεύτερη Παρέμβαση (του 2ου κατά σειρά μειοδοσίας Κ/Ξ 
ΜΕΚ Ο.Ε. - ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”) 

7)Με την 11/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας 
αποφασίστηκε α) η αποδοχή της με αρ.49/2021 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., β) η μερική 

ακύρωση της 318/2020 Απόφασης της Ο.Ε. και γ) η ανάδειξη νέου προσωρινού 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΈΔΕΣΣΑΣ» η «Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. -ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

8)Στις 21-1-2021 η «ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ/ΕΔΕΣΣΑ» άσκησε 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Αίτηση Αναστολής (ΑΝΜ13/21-1-

2021), με αίτημα την αναστολή εκτέλεσης: α) της 49/2021 απόφασης του 1ου 
Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. και β) της 318/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας, κατά το μέρος που οι προσφορές των λοιπών διαγωνιζομένων 

είχαν καταταχθεί σε καλύτερη θέση. 
9)Επί της ΑΝΜ13/21-1-2021 αίτηση αναστολής της «ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ/ΕΔΕΣΣΑ» εκδόθηκε η 48/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης, η οποία δέχτηκε εν μέρει την αίτηση, δέχτηκε την παρέμβαση της 
πρώτης παρεμβαίνουσας («ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

– ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ») και απέρριψε την παρέμβαση της δεύτερης 
παρεμβαίνουσας («Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.») και αποφάσισε 
την αναστολή  εκτέλεσης:  

1) της 49/2021 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας κατά το μέρος της που αφορά στην 
κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

και  
2) της 318/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας περί 

αποδοχής της προσφοράς της προαναφερόμενης κοινοπραξίας και  
3) της 11/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας περί 

ανάδειξης της προαναφερόμενης κοινοπραξίας ως προσωρινής αναδόχου του 

διαγωνισμού. 
Συμπέρασμα  

Σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν. 4412/2016, στις παραγράφους 4 και 5: 
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4. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με 

την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
5. Εάν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, το όργανο το οποίο εξέδωσε την πράξη της 

οποίας η εκτέλεση αναστέλλεται με την απόφαση μπορεί να συμμορφωθεί προς το 
διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει κατάλληλα την πράξη που προκάλεσε τη διαφορά. Στην περίπτωση 

αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016, 

εφόσον είχε ασκηθεί αίτηση αναστολής ο Δήμος δεν μπορούσε να προβεί στην 
υπογραφή της σύμβασης.  

Με την έκδοση όμως της 48/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης και δεδομένου ότι έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής της "ΕΝΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε./ ΕΔΕΣΣΑ" ως προς το μέρος που δεν 

απορρίφθηκε η προσφορά της Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ΔΕΝ ΚΩΛΥΕΤΑΙ η σύναψη της σύμβασης.  

Κατ’ επέκταση, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016, η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας (το όργανο το οποίο εξέδωσε την πράξη) 
μπορεί να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της 48/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και να τροποποιήσει κατάλληλα τις 318/2020 
και 11/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας (πράξη που 
προκάλεσε τη διαφορά) ώστε να απορριφθεί και η προσφορά της «Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. – 

ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος η  
"ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε./ ΕΔΕΣΣΑ" και στη συνέχεια να προβεί 

στις ενέργειες κατακύρωσης του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης.  
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 372 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιείται από το άρθρο 138 Ν. 4782/2021, γίνεται 

προσθήκη της παρακάτω παραγράφου: 
6. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του 

Δικαστηρίου της παρ. 3 κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της 
οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το 
αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση 

και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για 
χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με 
την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. 

με αποτέλεσμα η υπογραφή της σύμβασης να κωλύεται μέχρι την έκδοση της 
οριστικής δικαστικής απόφασης, ήτοι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης 

ακύρωσης. 
Ωστόσο η τροποποίηση του άρθρου 372 του Ν.4412/2016  έχει (σύμφωνα με το 

άρθρο 142 παρ.1 του 138 Ν.4782/2021,ΦΕΚ Α` 36) έναρξη ισχύος την 1η.9.2021. 

Ως εκ τούτου μέχρι και την 1/9/2021 εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο όπως είναι 
σήμερα, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες 
ενέργειες για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και υπογραφή της 

σύμβασης.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει επί του 

θέματος». 
       Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα 

Πέτκου, η οποία ανέφερε ότι θα μπορούσε ο Δήμος να προχωρήσει τη διαγωνιστική 
διαδικασία, όμως δε θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση έως την έκδοση οριστικής 
δικαστικής απόφασης.  
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       Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στα μέλη κ.κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή και Αντώνιο Ρυσάφη, 

προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις, τις οποίες απάντησαν η Νομικός Σύμβουλος και ο 
Πρόεδρος της Ο..Ε., καθώς και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα  

       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.                 
       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις αριθμ. 
11/2021 &  318/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  την αριθμ. 49/2021 

απόφαση της Α.Ε.Π.Π., την Αίτηση αναστολής εκτέλεσης & έκδοσης προσωρινής 
διαταγής της «ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ/ΕΔΕΣΣΑ» 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 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

     Να προχωρήσει ο Δήμος στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου  «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο 
Έδεσσας» και την υπογραφή της σύμβασης.  
        Το μέλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση γιατί δεν 

υπάρχει έγγραφη γνωμοδότηση από τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. 
        Το μέλος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση γιατί 

δεν υπάρχει έγγραφη γνωμοδότηση από τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου και 
εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
        Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:10 μ.μ. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 151/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα  21-5-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

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

Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής. 
 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
-Γραφείο Δημάρχου 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Νομικό Σύμβουλο κα Χ. Πέτκου 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο 

 
 


