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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 27ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 238/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΈΔΕΣΣΑΣ»  MIS (ΟΠΣ): 5033834». 
 

Σήμερα Τρίτη 27 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. 10.440/23-7-2021 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 έξι (6) 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,  
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. 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 Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

           Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 10.434/22-7-2021 
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εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει 

ως εξής:   
Σας διαβιβάζουμε την (α) σχετική αίτηση του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 

του θέματος, με την οποία αιτείται 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
του αντικειμένου της σύμβασης διάρκειας δύο (2) μηνών δηλ. έως την 09/11/2021, 
λόγω των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και τα 
περιοριστικά μέτρα μετακίνησης του πληθυσμού. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Εδεσσας» του Υποέργου 8 της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» MIS (ΟΠΣ): 5033834», σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 
του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και β) το ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 
(όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» και τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης του πληθυσμού, κατά 
δύο (2) μήνες έως την 09/11/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της αίτησής του, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την αριθ. πρωτ. 10.434/22-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθμ. 

πρωτ. 9.505/5-7-2021 αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου, τις διατάξεις άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

παρ. 1ί 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», καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/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 
  Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης «Ενέργειες Ωρίμανσης 

της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Εδεσσας» του Υποέργου 8 της Πράξης 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» MIS (ΟΠΣ): 5033834», για δύο (2) μήνες 

έως την 09/11/2021, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου και β) το ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
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δημόσιας διοίκησης» και τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης του πληθυσμού, με 

αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:45 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 238/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 30-7-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Ιγν. Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος). 

 

 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο. 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Αρμόδια υπάλληλο κα Ελ. Αντωνιάδου. 
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη. 
 


