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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2021    
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ¨ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 
 

Σήμερα Δευτέρα 12 Ιουλίου 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. 9.732/8-7-2021 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 πέντε (5) από τα (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  

 

1. Αντώνιος Ρυσάφης - Τακτ. Μέλος 
2. 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, όμως δεν συμμετείχε 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 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.  Διορισμός δικηγόρου 
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2. Επίσπευση διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης της «Προμήθειας 

εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά - Τσαΐρ " σε 
έκταση 75 στρ. 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.  
         

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 2ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθ. πρωτ. 9.800/9-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας, η οποία 

ανέφερε τα ακόλουθα: 
         «Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Την αριθ. 196/2020 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός 
του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2021, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 
620.326,79 € με Κ.Α. 02.61.7135.901 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά - Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου 
Έδεσσας», με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. 

2.Την αριθ. 10232/26-01-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και εντάσσεται στη ΣΑΕ 055 το έργο με τίτλο: 
«Κατασκευή αθλητικού κέντρου στη θέση “Πασά - Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. του 
Δήμου Έδεσσας», με Κωδικό 2018ΣΕ05500000 (με 2 Υποέργα) 

3.Την αριθ. 138943/29-12-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 055 και το έργο με τίτλο: «Κατασκευή 
αθλητικού κέντρου στη θέση “Πασά - Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. του Δήμου 
Έδεσσας», με Κωδικό 2018ΣΕ05500000 (με 2 Υποέργα), από 1.000.000€ αρχικό 
προϋπολογισμό, πλέον έχει προϋπολογισμό 1.300.000€. 

4.Το γεγονός ότι το κατασκευαστικό Υποέργο 1 της παραπάνω πράξης με τίτλο : « 
Έργα Υποδομής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση «Πασά- Τσαΐρ» 
σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», κατασκευάζεται με βάση την αριθ. 
20936/31.10.2019 εργολαβική σύμβαση και βρίσκεται ήδη σε φάση 
ολοκλήρωσης. 

 
Εισηγούμαστε : 

Tη λήψη απόφασης για επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης του Υποέργου 2 
με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά 
- Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», ως απολύτως απαραίτητου για τη 
λειτουργική ολοκλήρωση του νέου γηπέδου και στίβου της πόλης της Έδεσσας».   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας 

κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής και να απαντήσει σε ερώτηση του μέλους κ. Ιωάννη 
Μουράτογλου. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη 
της την αριθ. πρωτ. 9.800/9-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας, καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
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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», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

   Εγκρίνει την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης του Υποέργου 2 με 
τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά 
- Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», ως απολύτως απαραίτητου για τη 

λειτουργική ολοκλήρωση του νέου γηπέδου και στίβου της πόλης της Έδεσσας.   
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 211/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 12-7-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Θ. Δανιηλίδη 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο  
 

 
 


