ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης 37/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση της έκθεσης τεκμηρίωσης του υποέργου 1 με τίτλο : « Υπηρεσία
διενέργειας Πρωτοβάθμιου – Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του
Δήμου Πύδνας - Κολινδρού » .

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :
Με την έκθεση τεκμηρίωσης του υποέργου 1 «Υπηρεσία διενέργειας ΠρωτοβάθμιουΔευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»,
προϋπολογισμού 31.038,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προς υποβολή και
ένταξη στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 14578/24-07-2020
πρόσκληση ΑΤ11 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος
Προσεισμικός Ελέγχος σε 39 σχολικά κτίρια και 14 δημοτικά – κοινοτικά κτίρια του Δήμου
Πύδνας - Κολινδρου (πρώην Δημαρχεία, Κοινοτικά Καταστήματα κλπ), βάση των
προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).
Αναλυτικότερα η διαδικασία εξελίσσεται ως εξής:
•

Διενεργείται ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος, από τη βαθμονόμηση των
Δελτίων Δομικής Τρωτότητας (ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ.) καθορίζονται τα κτίρια για τα οποία πρέπει
να διεξαχθεί Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος. Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός
Έλεγχος επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό την τεκμηρίωση του φέροντα οργανισμού και
την καταγραφή της παθολογίας (βλάβες) του κτιρίου.
• Κατόπιν θα διενεργηθεί Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος που συνίσταται
στην: Εφαρμογή, στις κρίσιμες υποδομές που επιλέγονται βάσει του Πρωτοβάθμιου
Προσεισμικού Ελέγχου, επί τόπου μη καταστροφικών δοκιμών, αποτύπωση και
καταγραφή ή επαλήθευση διατομών (και οπλισμών όπου υπάρχουν) σε κρίσιμα
δομικά στοιχεία καθώς και άλλων κρίσιμων δομικών δεδομένων, λήψη δοκιμίων, και
ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, για την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών
αντοχής, με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων των υποδομών που έχουν χαμηλή
αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση με τα
υπόλοιπα που εξετάστηκαν, και επομένως χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης –
Ανασχεδιασμού.
Η ανάθεση της υπηρεσίας διενέργειας των αυτοψιών και του μακροσκοπικού ελέγχου των
κτιρίων και της σύνταξης των Τεχνικών Εκθέσεων και των Δελτίων σε μηχανικό με
αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις σε μελέτες ενίσχυσης κτιρίων υπό την επίβλεψη
πολιτικών μηχανικών υπαλλήλων του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, θα αντισταθμίσει την
έλλειψη των μελετών και σχεδίων των κτιρίων, ώστε να υπάρξει λελογισμένη βαθμολόγηση
των υφισταμένων κτιρίων και ορθολογική κατάταξή τους. Τα αποτελέσματα αυτής της
εργασίας θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Πύδνας - Κολινδρού για να εκτιμήσει το επίπεδο
ασφάλειας που παρέχουν τα σχολικά και λοιπά δημοτικά κτίρια, ώστε να διαμορφώσει

αποτελεσματικά και ορθολογικά την πολιτική του κυρίως στο ευαίσθητο θέμα της σχολικής
στέγης, προχωρώντας σε καίριες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη δομική ποιότητα
των σχολικών κτιρίων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης
Η Ο.Ε. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
& 4555/2018 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ,τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3463/2006 , την αρ. πρωτ. 14578/24-07-2020 πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. για υποβολή
προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης , την έκθεση τεκμηρίωσης του υποέργου 1 ,
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 & του Ν. 4735/2020 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της έκθεσης τεκμηρίωσης του υποέργου 1 με τίτλο : « Υπηρεσία
διενέργειας Πρωτοβάθμιου – Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του
Δήμου Πύδνας - Κολινδρού » συνολικού προϋπολογισμού μελέτης : 31.038,20 € εκ
των οποίων 25.030,80 € για παροχή υπηρεσίας και 6.007,40 € για τον αναλογούντα ΦΠΑ 24
% προκειμένου να υποβληθεί προς ένταξη στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ σύμφωνα με
την αριθ. πρωτ. 14578/24-07-2020 πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 37/2021.
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Υπογραφές
Αιγίνιο 19– 02– 2021

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης 38/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση ή μη του πρακτικού διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση της μελέτης
της υπηρεσίας του ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού και των ενημερωτικών
ημερίδων του υποέργου : « Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης –
ευαισθητοποίησης » .

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :
Με την αριθ. 148/2020 απόφαση της Ο.Ε. ορίστηκε η επιτροπή για τη διερεύνηση τιμών
για το υποέργο : « Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης » .
Η ανωτέρω επιτροπή μετά τη σχετική διερεύνηση των τιμών συνέταξε το από 3-12-2020
πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προσφορές που κατατέθηκαν για το υποέργο : «
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης » και συνέταξε τον πίνακα
προσδιορισμού μέσων τιμών άρα και το συνολικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας , ο οποίος
συμπεριλαμβάνεται το σχετικό πρακτικό .
Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το σχετικό πρακτικό με απόφαση της .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης
Η Ο.Ε. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
& 4555/2018 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ,τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3463/2006 , το από 3-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών , καθώς και τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 & του Ν. 4735/2020 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του πρακτικού διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση της μελέτης της
υπηρεσίας του ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού και των ενημερωτικών ημερίδων του
υποέργου : « Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης » ως έχει
.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 38/2021.
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Υπογραφές
Αιγίνιο 19– 02– 2021
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Δ. Μανώλας
ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021

Τα Μέλη

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
Aριθ. απόφασης 39/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση της έκθεσης τεκμηρίωσης του υποέργου 2 με τίτλο : « Δράσεις
ενημέρωσης – πληροφόρησης – τεκμηρίωσης » .

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 3ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :
Με την έκθεση τεκμηρίωσης του υποέργου2 «Δράσεις-ενημέρωσης-πληροφόρησηςευαισθητοποίησης», προϋπολογισμού 10.757,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
προς υποβολή και ένταξη στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:
14578/24-07-2020 πρόσκληση ΑΤ11 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθούν Δράσεις
ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης, με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση
των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής συμπεριφοράς.
Πιο αναλυτικά με την παρούσα έκθεση τεκμηρίωσης προβλέπονται τα εξής:
•
•

Προμήθεια υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τον σκοπό της
ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης της
κοινωνικής αντισεισμικής
συνείδησης και εμπέδωσης της αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό
Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και ασκήσεων με τη συνεργασία αρμόδιων
επιστημονικών φορέων (ΣΕΕ, ΟΑΣΠ, κλπ.) και υπηρεσιών (Πολιτικής Προστασίας,
Πυροσβεστική, κλπ.) με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε
θέματα αντισεισμικής συμπεριφοράς.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης
Η Ο.Ε. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
& 4555/2018 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ,τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3463/2006 , την αρ. πρωτ. 14578/24-07-2020 πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. για υποβολή
προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης , την έκθεση τεκμηρίωσης του υποέργου 1 ,
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 & του Ν. 4735/2020 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της έκθεσης τεκμηρίωσης του υποέργου2 με τίτλο: «Δράσειςενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης»,
συνολικού
προϋπολογισμού
μελέτης: 10.757,00€, εκ των οποίων 8.675,00 € για την δαπάνη της προμήθειας υλικού και
2.082,00€ για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.24%, προκειμένου να υποβληθεί προς ένταξη στο
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 14578/24-07-2020 πρόσκληση
της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 39/2021.
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Υπογραφές
Αιγίνιο 19– 02– 2021

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης 40/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόθεση και οικονομική
δυνατότητα του δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης
στη δικαιούχο ιδιοκτήτρια των αριθ. Ο.Τ. 56 α & 56β ρυμοτομούμενου οικοπέδου
στο Αιγίνιο .

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε με
τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020
ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. την
εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου κ. Ζερδαλή Γεωργίου
σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα παρακάτω .
Με την υπ’ αριθ. 133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αιγινίου στην Αναθεώρηση του
σχεδίου πόλεως στα ΟΤ 56α και 56β στην ιδιοκτησία της ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ συζ.
Αντωνίου , σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 2038/2013 δικαστική απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για άρση της απαλλοτρίωσης , με τις εξής
προϋποθέσεις : α) Από την ιδιοκτησία επιφάνειας 933,50 τ.μ. να ρυμοτομηθεί επιφάνεια
879,10 τ.μ. που είχε δεσμευτεί ως Κ.Χ. , χώρος στάθμευσης και πεζόδρομος , β) τη
δημιουργία οικοδομήσιμου οικοπέδου επιφάνειας 737,55 τ.μ. με εισφορά σε γη 141,55 τ.μ.
και την ένταξη τους το Ο.Τ. 56α γ) Η υπόλοιπη επιφάνεια των 54,40 τ.μ. της ιδιοκτησίας ,
να περιληφθεί στο Ο.Τ. 56 α δ) Την κατάργηση του μεγαλύτερου τμήματος του πεζόδρομου
μεταξύ των υπαρχόντων Ο.Τ. 56α και 56β , ε) Την ελάττωση της επιφάνειας του Ο.Τ. 56β
όση αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον ως Κ.Χ.
στ ) Τη δημιουργία πεζόδρομου πέριξ του ελαττωμένου σε επιφάνεια Ο.Τ. 56β πλάτους
3,00μ και ζ) Να ισχύουν στο οικοδομήσιμο οικόπεδο στο Ο.Τ. 56 α οι όροι δόμησης που
ισχύουν ήδη στην περιοχή ( Υπ’ αριθ. ΤΠ7649/87 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας ( ΦΕΚ 217Δ’ /
11-3-1988 ) και ορθή επανάληψη αυτής με το ΦΕΚ Δ’ / 24-3-1988 , η οποία τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. 21/10416/19-12-1997 απόφαση Νομάρχη ( ΦΕΚ 15/Δ’/21-1-1998 ) ως προς
τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή του αναθεωρημένου σχεδίου του Αιγινίου Ν. Πιερίας
.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίνεται η άρση της απαλλοτρίωσης και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμη η ρυμοτομούμενη
ιδιοκτησία της και δεν θεωρείται αναγκαία η εκ νέου ρυμοτομική απαλλοτρίωση του
προαναφερθέντος Κ.Χ. – Χώρος Στάθμευσης .
Θα πρέπει ο Δήμος μέσω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής να γνωρίσει εάν έχει την
πρόθεση και την οικονομική δυνατότητα για την άμεση καταβολής της προσήκουσας
αποζημίωσης στην δικαιούχο , που αποδεικνύεται με την εγγραφή της αποζημίωσης αυτής
σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του για την περίπτωση εκ νέου ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης του αναφερθέντος Κ.Χ. – Χώρος Στάθμευσης .
Ως προσήκουσα αποζημίωση ορίζεται η υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών
αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το ημερολογιακό έτος δημοσίευσης στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης , με
την οποία επιβάλλεται εκ νέου η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση.
Στην αντίθετη περίπτωση , αυτή του ισχυρισμού του Δήμου περί οικονομικής αδυναμίας
αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών , αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από
συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία που να το αποδεικνύουν .
Αόριστη δήλωση του Δήμου περί αδυναμίας αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών , δεν
αρκεί για να προσδώσει νόμιμο έρεισμα στη μετατροπή του ακινήτου σε οικοδομήσιμο ,
αλλά η σχετική κρίση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να
προκύπτει η πραγματική αδυναμία εξοικονόμησης ή εξεύρεσης χρημάτων για την απόκτηση
του χώρου .
Η αντικειμενική αξία του ανωτέρου προς άρση απαλλοτρίωσης οικοπέδου εμβαδού
953,50μ2 στα Ο.Τ. 56α και 56β σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται στο ποσό των 70.421,37 € .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα
οποία παρατέθηκαν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου , υπάρχει αδυναμία
αποζημίωσης της δικαιούχου ιδιοκτήτριας του οικοπέδου εμβαδού 953,50μ2 στα Ο.Τ. 56α
και 56β στο Αιγίνιο .
Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής :
Το σύνολο των διαθεσίμων του Δήμου στις 19/02/2021 ανέρχεται στο ποσό των
1.088.369,77 € τα οποία αναλύονται ως εξής :
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ : 43.706,53
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : 894.772,04
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 149.891,20
Το ποσό των 894.772,04 € αφορά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , δηλαδή έσοδα τα οποία
εξυπηρετούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις του Δήμου και τα οποία δεν μπορούν να
διατεθούν για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν . Μόνο το ποσό των
193.597,73 € μπορεί ο Δήμος να διαθέσει όπως επιθυμεί . Υπάρχει όμως άμεση
προτεραιότητα το ποσό αυτό να διατεθεί για τη μισθοδοσία των εκτάκτων υπαλλήλων στις
10-03-2021 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 50.404,32 € και των τακτικών υπαλλήλων στις
12-03-2021 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 100.436,08 € .
Επίσης όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου δεσμεύσεων που τηρεί ο Δήμος μας
το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/01/2021 ανέρχεται στο ποσό των
822.191,91 € , εκ των οποίων οι 314.403,84 € είναι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις .
Από όλα τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ο Δήμος
μας δεν διαθέτει το ποσό των 70.421,37 € ώστε να αποζημιώσει τη δικαιούχο ιδιοκτήτρια
αλλά ούτε είναι εφικτό να συγκεντρώσει το ανωτέρω ποσό σε εύλογο χρονικό διάστημα
λόγω των υποχρεώσεων που έχει και που αναφέρονται παραπάνω .

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης .
Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Πολεοδομίας , τα οικονομικά στοιχεία όπως αυτά παρατέθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα
Οικονομικών Υπηρεσιών και την εισήγηση του Προέδρου ακολούθησε διαλογική συζήτηση
και έχοντας υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1)

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Δηλώνει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για
την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στη δικαιούχο ιδιοκτήτρια του
οικοπέδου εμβαδού 953,50 μ2 στα Ο.Τ. 56α και 56β στο Αιγίνιο καθώς και την
αδυναμία εγγραφής στον προϋπολογισμό σχετικής δαπάνης , αλλά και τη μη
δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης σε μεταγενέστερο χρόνο δεδομένης της
οικονομικής κατάστασης που αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης
αλλά και των υποχρεώσεων του Δήμου .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 40/2021
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αιγίνιο 19– 02 – 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης 41/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εξειδίκευση πίστωσης για τη χορήγηση συσσιτίων σε άπορους δημότες λόγω των
ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19 .

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω :
Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ 2 του Ν. 3463/06 , όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51
του Β. 4483/17 , το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να χορηγεί σε εξαιρετικές
περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε οικονομικά
αδύνατους κατοίκους και πολυτέκνους είδη διαβιώσεως ή περίθαλψης
κυρίως
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής . Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται η χορήγηση να
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα . Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα , δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση , δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη
βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο , ασφαλιστικά ταμεία , Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται σε εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε
άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα .
Στο προϋπολογισμό του δήμου μας και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6481 με τίτλο : «
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων » έχει εγγραφή πίστωση ποσού 4.000,00 € για τη δαπάνη
λειτουργίας συσσιτίων στο δήμο μας και συγκεκριμένα για το διάστημα που υπάρχουν οι
ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού – COVID -19 και τη
διανομή κατ’ οίκον φαγητού σε άπορους και ευπαθείς κατοίκους του Δήμου Πύδνας –
Κολινδρού .
Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19:
«Ο Δήμαρχος:
[...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται
σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο
των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν
κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται
στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του
άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70
παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο

αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται
εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού.»
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
θα µμπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, περί
παροχής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων.
Οπότε, εν προκειµένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πριν τη
διάθεση πίστωσης από το Δήµαρχο.
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για τα έξοδα λειτουργίας
συσσιτίων είναι γενική , παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη χορήγηση συσσιτίων
στους κατοίκους του δήμους μας οι οποίοι είναι άποροι ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με
βάση σχετικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από το πρόγραμμα

« ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ » για το διάστημα που υπάρχουν οι ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από την
πανδημία του κορωνοϊού – COVID -19 .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06
2) το άρθρο 203 του Ν.4555/18
3) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 14 του Ν.4625/19
4) τη σοβαρή και έκτακτη ανάγκη των κατοίκων της περιοχής που προέκυψε λόγω των
ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκα από την πανδημία του κορωνοϊού – COVID-19
.
5) την εγγεγραμμένη πίστωση 4.000,00 € στον Κ.Α. 15.6481 για Έξοδα λειτουργίας
συσσιτίων
6) την παραπάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6481 πίστωσης του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 ως εξής:
Ποσό 1.000,00 € για τη χορήγηση συσσιτίων στους κατοίκους του δήμους μας οι οποίοι
είναι άποροι ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με βάση σχετική κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί από το πρόγραμμα « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » για το διάστημα που υπάρχουν οι
ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού – COVID -19 .

Το ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια τροφίμων και συγκεκριμένα ειδών σούπερ μάρκετ
και κρεάτων τα οποία θα μαγειρεύονται από τις δομές του δήμους μας και θα διανέμονται
κατ’ οίκον .
Οι σχετικές αναθέσεις θα γίνουν κατόπιν απόφασης του Δημάρχου σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 4412/2016 & 4555/2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 41/2021
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Τα Μέλη

Αιγίνιο 19– 02 – 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης 42/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου
και των θέσεων των υδρονομέων για το έτος 2021 .

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 6 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. το Β.Δ.
28-3/15-4-1957 σύμφωνα με το οποίο γίνεται η διαδικασία για την πρόσληψη υδρονομέων
άρδευσης . Εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να γίνει εισήγηση από την
επιτροπή ώστε να καθορισθούν τα παρακάτω :
1. Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2021.
2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων .
3. Ο τομέας για κάθε υδρονομέα .
Η εισήγηση της επιτροπής γίνεται διότι πρόκειται για απόφαση κανονιστικού
περιεχομένου . Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την αριθ. 3/2021 απόφαση με την οποία
καθορίζει την αρδευτική περίοδο για τις κοινότητες Αιγινίου και Πύδνας κατόπιν σχετικών
εισηγήσεων των συμβουλίων των αντίστοιχων κοινοτήτων
Βάσει των ανωτέρω προτείνεται να καθορισθεί η αρδευτική περίοδος από 1-5-2021 ως
30-9-2021 , πλην ενός υδρονομέα σε τμήμα της Δ.Ε. Αιγινίου ο οποίος θα ξεκινήσει από
1/4/2021 ως 30/09/2021 και του υδρονομέα στην Κοινότητα Πύδνας ο οποίος θα ξεκινήσει
από 1/5/2021 ως και 31/10/2021 για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καλλιεργητών
οπωροκηπευτικών και ακτινιδίων . Η διαφοροποίηση στην αρδευτική περίοδο γίνεται βάση
εισήγησης των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αιγινίου & Πύδνας και της αριθ. 3/2021
απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. όπως προαναφέρθηκε .
Ο αριθμός των υδρονομέων για όλο το Δήμο ορίζεται σε 12 άτομα . Αναλυτικά 3
υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού , 2 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα
Μεθώνης , 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και 3 υδρονομείς για τη Δημοτική
Ενότητα Αιγινίου . Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται με βάσει τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4354/2015 ( Εφαρμογή Νέου Ενιαίου Μισθολογίου ).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη
απόφασης
Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης της Αντιπροέδρου, του Β.Δ. 283/15-4-1957,την εισήγηση των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αιγινίου και Πύδνας , την αριθ.
3/2021 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. , ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις
σχετικές διατάξεις της παρ.1ια του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
1.
Να καθορισθεί η αρδευτική περίοδος του έτους 2021 σε πέντε ( 5 ) μήνες η
οποία ξεκινάει από 1-5-2021 και λήγει στις 30-9-2021 , πλην ενός υδρονομέα σε τμήμα
της Δ.Ε. Αιγινίου ο οποίος θα ξεκινήσει από 1/4/2021 ως 30/09/2021 και του
υδρονομέα στην Κοινότητα Πύδνας ο οποίος θα ξεκινήσει από 1/5/2021 ως και
31/10/2021 για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καλλιεργητών οπωροκηπευτικών και
ακτινιδίων , σύμφωνα και με την αριθ. 3/2021 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

2.
Να καθορισθεί ο αριθμός των υδρονομέων σε δώδεκα ( 12 ) άτομα συνολικά
. Αναλυτικά 3 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού , 2 υδρονομείς για τη
Δημοτική Ενότητα Μεθώνης , 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και 3
υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου .
3.
Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται πλέον από τις σχετικές διατάξεις του ν.
4354/2015 ( Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο ) .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 42/2021
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Αιγίνιο 19– 02 – 2021

Τα Μέλη

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης 43/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Δήμου
Πύδνας Κολινδρού.

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα
παρακάτω :
Με το ν. 4011/2013 ( Φ.Ε.Κ. 18 Α/25-1-2013 ) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης , το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα ,
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό .
Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-02-2013 Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπου καθορίστηκαν οι
διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
( μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού ) καθώς και οι αριθ. 41273/15-10-2013 & 41308/31-10-2013 εγκύκλιοι του
Υπουργείου Εσωτερικών οι οποίες τροποποιούν την αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ .
Η Οικονομική Υπηρεσία συντάσσει στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του
Δήμου τον πίνακα περί στοχοθεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά . Στη συνέχεια
διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση μαζί με το προϋπολογισμό του Δήμου
και τον πίνακα στοχοθεσίας των νομικών του προσώπων .
Με βάση την αριθ. 34574/5-7-2018 ( ΦΕΚ 2942 & 3635 Β’ ) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία στοχοθεσίας , υπολογισμού οικονομικών
αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους
προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου .
Κατόπιν των ανωτέρω και συγκεκριμένα του άρθρου 3 της αριθ. 34574/5-7-2018 ( ΦΕΚ
2942 & 3635 Β’ ) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών , στόχοι εσόδων , εξόδων
και απλήρωτων υποχρεώσεων αναμορφώνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την πρώτη
τακτοποιητική υποχρεωτική αναμόρφωση και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε τα στοιχεία προκειμένου να συνταχθεί το
αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021 του Δήμου Πύδνας Κολινδρού
και του νομικού προσώπου που εποπτεύει .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης .

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της εισήγησης του Προέδρου , ακολούθησε διαλογική
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν.4011/2013 και την ΚΥΑ 7261/2202-2013 , τις αριθ. 41273/15-10-2013 & 41308/31-10-2013 εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 &
3635 Β’ ) , 65720/19-11-2018
έγγραφο του ΥΠΕΣ καθώς και τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Αναμορφώνει το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2021 του
Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει , σύμφωνα με την υπ’
αριθ34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 & 3635 Β’ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 43/2021
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Αιγίνιο 19– 02 – 2021

Τα Μέλη

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
Λήψη απόφασης για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναιρέσεως της υπ’ αριθ.
2171/2020 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Αρείου Πάγου .
Aριθ. απόφασης 44/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 1 ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν
για τη συζήτηση του διότι είναι σημαντικό αφού η ημερομηνία για την άσκηση του ένδικου
μέσου της αναίρεσης κατά της αριθ. 2171/2020 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης
λήγει στις 28/2/2021 . Ομόφωνα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν για τη
συζήτηση του θέματος .
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου ο οποίος θέτει υπόψη των
μελών τις Ο.Ε. τα παρακάτω :
« Ο Παύλος Βελιτσιάνος του Δημητρίου, κάτοικος Ρητίνης Πιερίας άσκησε κατά του
«Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Νομού Πιερίας» την από 10-10-2016 (αριθ. καταθ.
1045/94/2016) αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, επί της
οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 458/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
με την οποία παραπέμφθηκε η ανωτέρω αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Θεσσαλονίκης, λόγω αρμοδιότητας.
Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2171/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου
Θεσσαλονίκης με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή και αναγνωρίζεται ότι ο
δήμος Κατερίνης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 12.368,83 ευρώ και ο δήμος
Πύδνας-Κολινδρού το ποσό των 17.799,06 ευρώ νομιμότοκα με ποσοστό επιτοκίου 6%.
Με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 2171/2020 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι ο
δήμος Πύδνας-Κολινδρού μαζί με τον δήμο Κατερίνης αποτελούν καθολικούς διαδόχους του
λυθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Νομού Πιερίας» ο οποίος λύθηκε με
την υπ’ αριθ. 4978/27-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
Με την αριθ. 2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης
Δήμων Ν. Πιερίας, αποφασίσθηκε η λύση του.
Με την αριθμ. 4978/27-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης αποφασίσθηκε η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
“Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας” του οποίου ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού και ο
Ο.Τ.Α. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού αποτελούν τους ειδικοί διάδοχοι με την ευθύνη μας όμως να
είναι περιορισμένη, ήτοι μέχρι την αξία της τυχόν περιουσίας του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2020 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
Ν.4623/2019,ΦΕΚ/Α/134,το
Ν.4635/2019,ΦΕΚ/

Α

άρθρο

/167,το

10

άρθρο

Ν.4625/2019,ΦΕΚ/Α/139,
10

παρ.4

το

Ν.4674/2020,ΦΕΚ

άρθρο
/Α/

53

177
και

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ.1 Ν.4735/2020,ΦΕΚ Α 197/12.10.2020), προβλέπεται
ότι :
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση
της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Στην προκειμένη περίπτωση φρονώ ότι η νομική θεμελίωση της απόφασης του Εφετείου
Θεσσαλονίκης δεν είναι εδραία και υφίσταται σημαντική πιθανότητα να ανατραπεί στην
αναιρετική δίκη στον Άρειο Πάγο.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να ασκηθεί κατά της υπ’ αριθ. 2171/2020 απόφασης του
Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης το ένδικο μέσο της Αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου
Πάγου προκειμένου να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η ως άνω απόφαση ως να απορριφθεί η
από 10-10-2016 με αριθ. καταθ. 1045/94/2016, αγωγή του Παύλου Βελιτσιάνου του
Δημητρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης απευθυνόμενη και να
εξουσιοδοτηθεί ο νομικός σύμβουλος του δήμου δικηγόρος Χαράλαμπος Μπρουσκέλης του
Αποστόλου (ΑΜ 161 Δ.Σ. Κατερίνης) να καταθέσει ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης την
ως άνω αναίρεση ».
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές
διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , την αριθ. 268569/18-8-2020 πράξης επιβολής
προστίμου του ΣΕΠΕ καθώς και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Την άσκηση κατά της υπ’ αριθ. 2171/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου
Θεσσαλονίκης του ένδικου μέσου της Αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου
προκειμένου να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η ως άνω απόφαση ως να απορριφθεί η από
10-10-2016 με αριθ. καταθ. 1045/94/2016 αγωγή του Παύλου Βελιτσιάνου του
Δημητρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης απευθυνόμενη.

Β.

Εξουσιοδοτείται ο νομικός σύμβουλος του δήμου μας Χαράλαμπος Μπρουσκέλης του
Αποστόλου, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης (ΑΜ 161) να καταθέσει την
ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης την ως άνω αναίρεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 44/2021
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφές
Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Δ. Μανώλας
Αιγίνιο 19–02– 2021

Αναστάσιος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των διατάξεων του
άρθρου 175 του Ν.4764/2020( Α’ 256 ) έως το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης
συνολικά οκτώ μηνών από την ημερομηνία έναρξης τους ».
Aριθ. απόφασης 45/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με το αριθ. πρωτ : 1468/16-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,
την Παρασκευή 19-02-2021 , σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) , την με αριθμό 18318/16-03-2020 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) , την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με στόχο την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7
μελών συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη λήψη απόφασης 7 μέλη
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Μανώλας Αναστάσιος

Δήμαρχος

ως Πρόεδρος

2.

Πλασταράς Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Αντιπρόεδρος

3.

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

4.

Πουρτσίδης Πασχάλης

Δ.Σ.

ως Μέλος

5.

Λαγδάρης Ευάγγελος

Δ.Σ.

ως Μέλος

6.

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος

Δ.Σ.

ως Μέλος

7.

Πολυχρονίδης Γεώργιος

Δ.Σ.

ως Μέλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την από 11/3/2020 ΠΝΠ
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020- τεύχος Α’ ( άρθρο 10) και αφορά τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή της διάδoσης του κορωνοϊού COVID-19 . τηρήθηκαν από την κ.
Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 2 ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν
για τη συζήτηση του διότι είναι σημαντικό αφού η ημερομηνία για την πρόσληψη
προσωπικού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020
λήγει στις
28/2/2021 . Ομόφωνα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν για τη συζήτηση του
θέματος . Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα παρακάτω :
Στα πλαίσια των διατάξεων του αρθ. 175 του Ν. 4764/2020 και σύμφωνα με την αριθ.
91546/24-12-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , ο Δήμος προχώρησε στην πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού έξη ( 6 ) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων όπως περιγράφηκαν στην αριθ. 5/2021
( ΑΔΑ : ΩΧΨ4Ω1Π-ΦΥΕ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
Σύμφωνα με το νέο έγγραφο του ΥΠΕΣ με αριθμό 9755/8-2-2021 , προβλέπονται εκ νέου
τα εξής : « σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4745/2020 επιτρέπεται η
πρόσληψη προσωπικού στου ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης
λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας
με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως 28-2-2021 . Περαιτέρω επιτρέπεται η
πρόσληψη και λοιπού προσωπικού , πλην ιατρικού και νοσηλευτικού , κατ’ εξαίρεση του
περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού
αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 ( Α’ 134 ) ,
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης τους σε αορίστου
χρόνου . Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα
νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ . Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου και προς αποφυγή τυχόν
παρερμηνειών , διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ ( 8 ) μήνες και ως εκ τούτου , οι συμβάσεις που θα

συναφθούν έως 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ
( 8 ) μηνών . Η καταληκτική ημερομηνία 5-7-2021 που τέθηκε αφορά συμβάσεις των
οποίων η έναρξη ισχύος τοποθετείται κατά την 6-11-2020 οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος
4745/2020 . Συνεπώς συμβάσεις που θα συναφθούν έως 28-2-2021 μπορούν να
εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των 8 μηνών . Αντίστοιχα οι συμβάσεις που τυχόν
έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να παραταθούν μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού
διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών , με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού
οργάνου .
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι ανάγκες του δήμου είναι αυξημένες όλη αυτή την
περίοδο και θα εξακολουθήσουν να είναι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν
διαμορφωθεί από τον κορωνοϊο COVID-19 ( ειδικές άδειες προσωπικού , καραντίνα ,
αναρρωτικές άδειες κλπ ) , προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών μας , εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου όπως αποφασίσει για
την παράταση των ανωτέρω έξι ( 6 ) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου , που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις έως και τη συμπλήρωση
οκτώ ( 8 ) συνολικά μηνών από την ημερομηνία έναρξης τους .
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την σχετικά
.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου , τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 , ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 91546/24-12-2020
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4623/2019
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την παράταση των έξη ( 6 ) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,
που έχουν συναφθεί με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020
( Α’ 256 ) , έως και τη συμπλήρωση οκτώ ( 8 ) συνολικά μηνών από την ημερομηνία
έναρξης τους .
Η παράταση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 45/2021.
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Αναστάσιος Δ. Μανώλας
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