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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  250/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΣΕ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΙΣΤΟΥΣ ΦΟΠ» ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

 Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16.681/21.9.2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε 

νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας Δημήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Κούκος Γεώργιος 6 Ταπαζίδης Δημήτριος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

γ. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών τη με αριθμ. πρωτ. 15791/6.9.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & 

Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη : 

Την αριθ. 22/2018 απόφαση του Δ.Σ. Έδεσσας με τίτλο «Έγκριση διενέργειας 

της εργασίας «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς 

ΦΟΠ» με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, επειδή συντρέχουν λόγοι αποκλειστικότητας (περίπτωση 

β’ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)» 

Τον αριθ. πρωτ. 2754/20-02-2018 έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 22/18 

απόφασης Δ.Σ. Έδεσσας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

Την αριθ. 22/2018 απόφαση του Δ.Σ. Έδεσσας με την οποία έγινε η 

συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της 

εργασίας «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς 

ΦΟΠ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

Την αριθ. πρωτ. 2370/29-01-2018 (Α/Α 42) απόφαση δέσμευσης πίστωσης 

ποσού 42.000,00 € σε βάρος του Π/Υ εξόδων έτους 2018, ΚΑΕ 20.7325.080 με τίτλο 

«Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ» 

Την αριθ. πρωτ. 7442/22-05-2018 πρόσκληση για διαπραγμάτευση της 

Επιτροπής προς τον ΔΕΔΔΗΕ, για την αντικατάσταση παλαιών ΦΣ και βραχιόνων με 

νέους βραχίονες και ΦΣ LED. 

Την αριθ. Φ.487/3075/14-06-2018 (11696/26-06-2018 δικό μας πρωτόκολλο) 

απαντητική επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Εισηγούμαστε : 
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Α. Την ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED 

σε υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ» στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο ποσό των 41.976,48 € 

σύμφωνα με την προσφορά του. 

Β. Την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Σύμβασης, όπως αυτό έχει 

επεξεργασθεί από τη νομική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 

Γ. Τον ορισμό του κ. Σπύρου Μακατσώρη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, ως 

εκπροσώπου του Δήμου και Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

σύμβασης, με αναπληρωτή του την κα Ελισάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό 

ΠΕ». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο της σύμβασης με 

τίτλο «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ 

δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Έδεσσας», το οποίο έχει ως εξής: 

«Στην Έδεσσα  σήμερα ……………………………..2018 οι συμβαλλόμενοι:  

 

– Ο Δήμος Έδεσσας ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον Δήμαρχο 

κ. Γιάννου Δημήτριο, και 

 

– Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5, ΤΚ 117 43), ο 

οποίος θα καλείται στο εξής «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» και που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον κ. Κυρτσόγλου Κωνσταντίνο Διευθυντή Περιοχής Έδεσσας  

 

συμφώνησαν τα ακόλουθα :  

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις: 

 

1. τα άρθρα 21-22 του Ν. 2773/1999 περί απελευθέρωσης της αγοράς της 

Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

 

2. το άρθρο 122 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179Α «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»). 

 

3. την με αριθμό 22/29-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε 

τη διενέργεια της εργασίας «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε 

υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τη εταιρεία 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, επειδή συντρέχουν λόγοι 

αποκλειστικότητας (περίπτωση β’ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016). 

 

4. την έγκριση νομιμότητας της παραπάνω απόφασης με την αριθ. 2754/20-02-

2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

 

5. το με αριθμό Φ.487/3075/14-6-2018 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ύστερα από τη 

σχετική πρόσκληση του Δήμου Έδεσσας, για την υλοποίηση του έργου 
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«Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ» του 

Δήμου Έδεσσας.  

 

6. την με αριθμό …/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 

ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε 

υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ» στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αντικατάστασης 868 

υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους του δικτύου ηλεκτρισμού 

του ΔΕΔΔΗΕ, με φωτιστικά σώματα τύπου LED ισχύος 90W και 45W στην επικράτεια 

του Δήμου Έδεσσας με την παρακάτω κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα: 

 

 

 

 Δημοτική Ενότητα 
Αριθμός Φ.Σ. προς 

τοποθέτηση 

ΕΔΕΣΣΑ 52 

ΑΡΝΙΣΣΑ 10 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 4 

ΡΙΖΑΡΙ 1 

ΑΓΡΑΣ 23 

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 34 

ΝΗΣΙ 48 

ΠΛΑΤΑΝΗ 7 

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45 

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 91 

ΠΕΡΑΙΑ 80 

ΚΑΡΥΔΙΑ 17 

ΒΡΥΤΤΑ 64 

ΚΕΡΑΣΙΑ 23 

ΣΩΤΗΡΑ 29 

ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ 35 

ΣΑΜΑΡΙ 2 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 12 

Κ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 55 

ΖΕΡΒΗ 44 

ΛΥΚΟΙ 6 

ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ 7 

Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 147 

ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 5 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27 

Γενικό σύνολο 868 

 

Τα φωτιστικά και οι βραχίονες, τα οποία θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του 

ΔΕΔΔΗΕ, θα παραδοθούν στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τον Δήμο Έδεσσας. 

 

 

2. Διάρκεια της σύμβασης  
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Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου που περιγράφεται στην 

προηγούμενη παράγραφο 1 και μέχρι την εξόφληση της συμμετοχής του 

συμμετέχοντος φορέα.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα αποπερατώσει το έργο σε χρονικό διάστημα ενός 

εξαμήνου (6 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να 

υπολογίζονται  τυχόν καθυστερήσεις  από υπαιτιότητα του Δήμου, εξωτερικών 

παραγόντων ή υπαιτιότητας τρίτων. Σε περίπτωση που καταστεί ανέφικτη η 

υλοποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, από αποφάσεις φορέων, Δικαστηρίων 

κ.λ.π. τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη και ο απολογισμός του 

έργου θα συνταχθεί κατά τον χρόνο εκείνο οπότε θα επέλθουν και οι συνέπειες του. 

 

 

3. Όροι χρηματοδότησης του έργου - Χρόνος καταβολής των συμμετοχών  

 

3.1 Ο προϋπολογισμός του έργου βάσει της οριστικής μελέτης, ανέρχεται σε 

33.852,00 ευρώ (τριάντα τρείς χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και 

τριάντα τέσσερα λεπτά), πλέον 24 % ΦΠΑ, όπως αναλύεται στο με αριθμό 

Φ.487/3075/14-6-2018 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

3.2. Ο Δήμος θα καταβάλλει το ποσό της δαπάνης ως εξής:  

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την έναρξη του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα 

γνωστοποιεί εγγράφως στον Δήμο κάθε μήνα το κόστος του μέρους του έργου που 

εκτελέστηκε (το οποίο συνίσταται κυρίως από δαπάνες εργολαβικών και κόστος 

υλικών συν το αναλογούν κόστος μελέτης, επίβλεψης, μεταφορικών και 

διοικητικών εξόδων και το οποίο στη συνέχεια καλείται χάριν συντομίας «μηνιαία 

πιστοποίηση»).  

Υποχρέωση του Δήμου Έδεσσας είναι να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τη μηνιαία 

συμμετοχή του η οποία ανέρχεται στο 100% της μηνιαίας πιστοποίησης (καταβολή 

ανά μηνιαία πιστοποίηση) πλέον ΦΠΑ (το ποσοστό του ΦΠΑ που θα ισχύει κάθε 

φορά κατά την πληρωμή), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημέρα που 

θα του γνωστοποιηθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

καταβολής, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου 

μέχρι ο Δήμος να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό.  

 

3.3  Μετά το πέρας του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον 

συμμετέχοντα φορέα (αναγγελία πέρατος του έργου) και θα του γνωστοποιήσει 

την τελευταία μηνιαία πιστοποίηση.  

Με την καταβολή της συμμετοχής του Δήμου που αντιστοιχεί στην τελευταία 

μηνιαία πιστοποίηση (η οποία βεβαίως προϋποθέτει την καταβολή σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.2. των συμμετοχών που αντιστοιχούν σε όλες τις προηγούμενες 

μηνιαίες πιστοποιήσεις) λήγει η παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 

αυτής.  

 

3.4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε μηνιαίας συμμετοχής, ο 

συμμετέχων φορέας επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο υπερημερίας, επί 

του αντίστοιχου ποσού της συμμετοχής, για όλο τον χρόνο καθυστέρησης 

καταβολής της.  

 

 

4. Τροποποίηση της σύμβασης  

 

Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως. 

 

 

5. Δωσιδικία 
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Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από 

την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια Έδεσσας.  

 

 

6. Παρακολούθηση της Σύμβασης  

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με 

την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δημαρχείο Έδεσσας 

στην  πλατεία Αιγών 1. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

 

έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Έδεσσας τον κ. Σπύρο Μακατσώρη, Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό ΤΕ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του την 

κα Ελισάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και 

έναν (1) εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τον κ. Γεωργίου Ηλία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ 

με τον αναπληρωτή του κ. Κωστινούδη Γεώργιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ. 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της σύμβασης, η διαπίστωση 

της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια 

όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την 

υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης 

ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η 

επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά 

με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

 

 

7. Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης  

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 347/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα 

με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016. 

 

 

8. Πρωτότυπα  

 

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε πέντε 

(5) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση του 

Δήμου Έδεσσας, ενώ τα δύο (2) παρέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». 

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χρήστο 

Δασκάλου, Μιχαήλ Φουνταλή και Ευτυχία Ταμβίσκου, προκειμένου θέσουν 

ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, τις οποίες απάντησαν ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος 

Γιάννου και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθμ. 

22/2018 απόφαση Δ.Σ.  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016  

Αποφασίζει ομόφωνα 

ΑΔΑ: ΩΧΦΔΩΡΠ-ΘΜΝ



 8 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων 

φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ» στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο ποσό των 

41.976,48 € σύμφωνα με την προσφορά του. 

Β. Εγκρίνει το σχέδιο της σύμβασης με τίτλο «Τοποθέτηση νέων βραχιόνων 

φωτιστικών LED σε υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Έδεσσας», 

όπως αυτό αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας. 

Γ. Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου κ. Σπύρο Μακατσώρη, Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό ΤΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου και Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της σύμβασης, με αναπληρώτριά του την υπάλληλο του Δήμου 

κα Ελισάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 250/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  12.10.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαμπρόπουλος 

 Κωνσταντίνος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Προϊστάμενο Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας Σ. Μακατσώρη 

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας Ε. Αντωνιάδου 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Χ. Βερικούκη 
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