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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ».  

 
Σήμερα Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε, δια ζώσης στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
10.181/5-8-2022 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 έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος. 
5. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
6. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 
 

       Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης και Ευάγγελος Θωμάς 
συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης 

Μουράτογλου και Ιωάννης Χατζόγλου με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
         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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου 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:  
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1.Έγκριση της αριθμ. 41/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
Οικ. Έτους 2022». 

2.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. 

 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 αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά, τη με αριθμ. πρωτ.  10.098/4-8-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, η οποία έχει ως 
εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1)Την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

178 του Ν.4635/2019, το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 

57 του N.4795/21 (ΦΕΚ 62/17.04.2021 τεύχος Α') όπως ορίζονται τα εξής: «1. Η 

οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) για 

την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής 

νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως 

άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.». 

2)Το γεγονός ότι στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 υπάρχει πίστωση με ΚΑΕ 

02.64.6262.001 από πόρους του Πράσινου Ταμείου με ποσό 19.988,80 ευρώ  

3)Το γεγονός ότι ο Δήμος Έδεσσας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να 

εκτελέσει την προαναφερθείσα  εργασία. 

 

Εισηγούμαστε 

 

τη λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 

καθαρισμού της λίμνης Βεγορίτιδας», για το έτος 2022, με ιδία μέσα του Δήμου 

Έδεσσας και εκτέλεση της με ανάθεση μέσω εργολαβικής σύμβασης με ανάδοχο 

εργολάβο. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. πρωτ.  10.098/4-8-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, 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 
παρ. 1 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 

ΑΔΑ: Ψ4Λ4ΩΡΠ-ΡΩΗ



 3 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 Την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού της 

λίμνης Βεγορίτιδας», για το έτος 2022, με ιδία μέσα του Δήμου Έδεσσας και την 
εκτέλεσή της με ανάθεση μέσω εργολαβικής σύμβασης με ανάδοχο εργολάβο. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 230/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 10-8-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Μουράτογλου. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Τμήμα  Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ν. Ουζούνη. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κ. 

Δημήτριο Ζήμνα. 
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