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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 307/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 
Σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 

και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
14.255/2.11.2022 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 τέσσερα (4) από τα 
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

1. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 
Μέλος 

2. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 

2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  
        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συνδέθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποσυνδέθηκε μετά τη συζήτηση του 13ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία 
της τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της Οικονομικής συμμετείχαν δια 

ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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        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:  
1. Έγκριση της αριθμ. 57/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022». 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης WATT AND VOLT S.A. 
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών 

επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του 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. 
 Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο, 19ο, 6ο, 17ο , 18ο, 12ο, 
13ο, 2ο - 5ο,  8ο – 10ο, 7ο, 14ο -16ο και 11ο. 

 
        Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά, τη με αριθμ. πρωτ.  

13.958/26.10.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η 
οποία έχει ως εξής: 
 «Έχοντας υπόψη: 
1) Το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του 
Ν4782/2021. 
2) Τις διατάξεις του Ν.3316/2005. 
3) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
4) Την αριθμ. 12130/27-10-2011 (ΦΕΚ2490/Β/4-11-2011) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας». 
5) Τους ελέγχους της μελέτης (4 στάδια – 28/2/2022 & 30/3/2020 & 31/8/2020 & 
30/10/2020) από τους  επιβλέποντες μηχανικούς, ότι η υποβληθείσα μελέτη έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και ότι 
παραδόθηκε μέσα στη συμβατική προθεσμία. 
6) Τις αριθ. 1222/28-02-2022 &  4099/30-03-2020 & 11129/31-08-2020 & 
14625/30-10-2020, αντίστοιχες βεβαιώσεις για την έγκριση της μελέτης από τον 
προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ 
Εισηγούμαστε 
Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 189 του 
Ν.4412/2016 και την περιπτ. ζ παρ. 1 άρθρο 72 Ν. 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).» 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Υπάλληλο της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης   κ. 
Ιωάννη Καντούτση, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις του μέλους κ. Αντωνίου 
Ρυσάφη και να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, 
προκειμένου να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις από την Δ/νση Τεχνικών 
υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά.  
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την πρόταση 
του Προέδρου περί αναβολής συζήτησης του θέματος, τα έγγραφα με ημερομηνίες   
28/2/2022, 30/3/2020, 31/8/2020 & 30/10/2020 έγγραφα της Δ/νση Τ.Υ. & 

Πολεοδομίας σχετικά με τον έλεγχο των 4 σταδίων της μελέτης, τις αριθ. 1222/28-02-
2022 &  4099/30-03-2020 & 11129/31-08-2020 & 14625/30-10-2020, αντίστοιχες 

βεβαιώσεις για την έγκριση της μελέτης από τον προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ, 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. 1ι 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 ομόφωνα 

        Εγκρίνει την αναβολή συζήτησης του θέματος, προκειμένου να δοθούν 
περισσότερες διευκρινήσεις από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας του 

Δήμου.  
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 307/2022 

 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 9.11.2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Δ/νση  Τ.Υ. & Πολεοδομίας Ι. Καντούτση 

-Δ/νση  Τ.Υ. & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη 
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