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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 35/201  6      της Οικονομικής   

Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.  Απόφ : 235/2016 ΘΕΜΑ:  Παραλαβή  μελετών  στα  πλαίσια  της  
προγραμματικής  σύμβασης  πολιτισμικής  ανάπτυξης  με  
την ΕΦΑ  Πέλλας για την εκτέλεση του έργου “Ωρίμανση  
του  έργου  Αποκατάστασης  και  Ανάδειξης  του  Κάστρου  
της Χρυσής” της πράξης “Living History – Living Nature  
II” (Lhi-Lna II).

      
        Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 9 Νοεμβρίου του έτους 2016,  ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 10:00΄  π.μ.   συνεδρίασε  έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου 
σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 29583/07-11-2016 που δόθηκε στο κάθε 
μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) 
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος)
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Μπάτσης Χρήστος

   5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

 
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για 
την τήρηση των πρακτικών.

      Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και 
εισηγούμενος το  μοναδικό θέμα της έκτακτης – κατεπείγουσας  συνεδρίασης,  ανέφερε ότι η 
έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος στο ότι,   η παραλαβή των  
μελετών που υποβλήθηκαν από την ΕΦΑ Πέλλας στα πλαίσια της  προγραμματικής σύμβασης  
πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του  έργου «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και  
Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» της πράξης “Living History-  Living Nature II” (Lhi-Lna 
II), θα πρέπει να γίνει από την Ο.Ε.  άμεσα λόγω του ότι η Πράξη LhiLna II ολοκληρώνεται στο  
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σύνολό της έως τις 20 Νοεμβρίου 2016 (σύμφωνα και  με την υπ’ αριθ.  138/2016 Απόφαση  
Δημοτικού  Συμβουλίου).  Συνεπώς  θα  πρέπει  να  έχουν  ολοκληρωθεί  όλες  οι  απαραίτητες  
διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες μεταξύ Δήμου Αλμωπίας και Εφορείας Αρχαιοτήτων  
Πέλλας έως την λήξη της Πράξης.                                     
        Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο 
ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να  
γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για  
τον  οποίο  η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα  χαρακτήρα.  Πριν  από  τη  συζήτηση  η  επιτροπή  
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.

Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω 

της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζει   ομόφωνα

    Τη  συζήτηση  του  θέματος  σχετικά  με  την  “Παραλαβή  μελετών  στα  πλαίσια  της  
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με την ΕΦΑ  Πέλλας για την εκτέλεση του  
έργου  “Ωρίμανση  του  έργου  Αποκατάστασης  και  Ανάδειξης  του  Κάστρου  της  Χρυσής”  της  
πράξης “Living History – Living Nature II” (Lhi-Lna II)”,  από τη στιγμή που η Ο.Ε. με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω 
θέμα είναι κατεπείγον.

      Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
29295/03-11-2016 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  και 
Πολεοδομίας, Δήμου  Αλμωπίας,  στο οποίο αναφέρονται  τα εξής:
«…..  ΘΕΜΑ:    Παραλαβή  μελετών  στα  πλαίσια  της   προγραμματικής  σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης με την ΕΦΑ Πέλλας για την εκτέλεση του  έργου «Ωρίμανση του  

έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» της πράξης “Living History-  
Living Nature II” (Lhi-Lna II).

Η  κάτωθι  υπογεγραμμένη  Παπαδοπούλου  Σαπφώ,  Προϊσταμένη  Δ/νσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  και  Πολεοδομίας,   υπάλληλος  του  Δήμου  Αλμωπίας,  που 
ορίστηκε ως  τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης 

πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του  έργου «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης  
και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» της πράξης “Living History- Living Nature II” (Lhi-Lna 
II), με χρέη Προέδρου επιτροπής,  δυνάμει  της  αριθ.  251/2015 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας,   και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Την υπ’ αριθμ. 185/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με 
την  οποία  εγκρίθηκε  η  αποδοχή  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  «Lhi-Lna II»  στο 

πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»,
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• Το  από  28/09/2015  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Κοινής  Τεχνικής 
Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας: 27894/28-

09-2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου 2016, 
και την δημιουργία νέου παραδοτέου με τίτλο: «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης 

και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής».
• Την 243/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία 

εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου 2016 και εγγράφηκε  νέο 
υποέργο  με τίτλο : Προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης με τίτλο «Ωρίμανση  
του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», δαπάνης 83.350,00 € 
(ΑΔΑ: ΩΔΚΠΩΨΩ-ΙΨΥ)

• Την 251/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία 
εγκρίθηκε  η  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  πολιτισμικής  ανάπτυξης  με  το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την 
εκτέλεση  του   υποέργου  «Ωρίμανση  του  έργου  Αποκατάστασης  και  Ανάδειξης  του  
Κάστρου της Χρυσής»  της πράξης “Living History-  Living Nature II” (Lhi-Lna II), και τον 
ορισμό  της  κας  Παπαδοπούλου  Σαπφώς  ως  τακτικό  μέλος  της  επιτροπής 

παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με χρέη Προέδρου επιτροπής , και με 
αναπληρωτή τον κο Ιατρίδη Γεώργιο.(ΑΔΑ: ΨΟΖΟΩΨΩ-5Ψ5)

• Την 324/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 
ποσού 83.350,00€ για το υποέργο. (ΑΔΑ: 66ΤΕΩΨΩ-Τ84)

•  Την  από  18/12/2015  Προγραμματική  σύμβαση  πολιτιστικής  ανάπτυξης  με  τίτλο 
«Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» μεταξύ 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Δήμου Αλμωπίας (με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΠ/363950/8623 

• Το άρθρο 2 : «Αντικείμενο της σύμβασης και περιεχόμενο των εργασιών/μελετών» της 
προαναφερθείσας Προγραμματικής Σύμβασης

• Τις κάτωθι συμβάσεις  για μελέτες της ΕΦΑ Πέλλας: 
o «Τοπογραφική  αποτύπωση  και  αποτύπωση  κτισμάτων»  με  α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5276 - 31/12/2015 (ΑΔΑ: 64264653Π4-Π02),
o «Γεωτεχνική  έρευνα  και  αξιολόγηση»  με  α.π.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5277  - 

31/12/2015 (ΑΔΑ: ΩΔΨΖ4653Π4-Κ2Ν
o «Μελέτη  αρχιτεκτονικής  ανάδειξης  και  κτηριακής  προστασίας»  με  α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5278  - 31/12/2015 (ΑΔΑ: ΩΗ124653Π4-ΑΒΛ), 
o «Μελέτη  αποκατάστασης  βλαβών,  συντήρησης  και  στατικής  επάρκειας»  με  α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5279 - 31/12/2015 (ΑΔΑ: 6ΘΩ64653Π4-ΩΦ9), 
o «Μελέτη φωτισμού» με α.π.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5280 -  31/12/2015 (ΑΔΑ: 

Ω1ΓΝ4653Π4-67Θ), 
o «Φυτοτεχνική Μελέτη», με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5281 - 31/12/2015 (ΑΔΑ: 

ΩΥΦΤ4653Π4-ΟΑΑ), 
• Το άρθρο 3 : «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης» της Προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με 

το οποίο ορίζεται ότι οι εργασίες / μελέτες θα εκτελεστούν έως και την 20η Ιουλίου 2016. 
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• το   α.π.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/235289/141022/228/3  -  14/07/2016  (με  α.π. 
εισερχομένου  17818-14/07/2016)  διαβιβαστικό  της  ΕΦΑ  Πέλλας,  με  το  οποίο 

υποβλήθηκαν οι προαναφερθείσες μελέτες , καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα της 
επιτροπής παραλαβής και ελέγχου μελετών της ΕΦΑ Πέλλας σχετικά με την ποιοτική και 

ποσοτική  ανταπόκριση  των  παραπάνω   μελετών  στις  απαιτήσεις  των  αντίστοιχων 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εμπρόθεσμη παράδοσή τους.

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 17821 – 14/07/2016 Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της επιτροπής 
παρακολούθησης  της  προγραμματικής  σύμβασης   με  τίτλο  «Ωρίμανση  του  έργου  
Αποκατάστασης  και  Ανάδειξης  του  Κάστρου  της  Χρυσής» με  θέμα  την  έκδοση  ή  μη 
πρακτικού για την βεβαίωση καλής εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης.

• το  υπ’  αριθ.  2/18-07-2016  (Πράξη  2/2016)  Πρακτικού  της  Συνεδρίασης  της 
προαναφερθείσας επιτροπής παρακολούθησης,  με το οποίο βεβαιώνεται ομόφωνα η 

καλή εφαρμογή των όρων της Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση του έργου  
Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την παραλαβή των  ανωτέρω μελετών που υποβλήθηκαν από την ΕΦΑ Πέλλας στα πλαίσια 

της   προγραμματικής  σύμβασης  πολιτισμικής  ανάπτυξης  για  την  εκτέλεση  του   έργου 
«Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής» της πράξης 

“Living History-  Living Nature II”  (Lhi-Lna II), σύμφωνα με  τα  πρωτόκολλα  της επιτροπής 
παραλαβής και  ελέγχου μελετών της  ΕΦΑ Πέλλας  σχετικά  με  την  ποιοτική  και  ποσοτική 

ανταπόκριση  των  παραπάνω   μελετών  στις  απαιτήσεις  των  αντίστοιχων  προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εμπρόθεσμη παράδοσή τους...........».

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. παρουσίασε στα Μέλη  της Επιτροπής τα παρακάτω 
σχετικά έγγραφα με το ανωτέρω θέμα,  για να λάβουν  γνώση:
− το Α.Π.  235289/141022/2283/14-7-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας,
− το από 13-7-2016 Πρακτικό Παραλαβής  Μελέτης  (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας), με 

τίτλο “Φυτοτεχνική Μελέτη”
− το από 13-7-2016 Πρακτικό Παραλαβής  Μελέτης (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας) με 

τίτλο “Μελέτη  φωτισμού”, 
− το από 11-7-2016 Πρακτικό Παραλαβής  Μελέτης (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας) με 

τίτλο “Μελέτη  αποκαταστάσεως  βλαβών, συντήρησης και  στατικής επάρκειας”, 
− το από 11-7-2016 Πρακτικό Παραλαβής  Μελέτης (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας) με 

τίτλο “Μελέτη  αρχιτεκτονικής ανάδειξης και κτηριακής προστασίας”, 
− το από 23-5-2016 Πρακτικό Παραλαβής  Μελέτης (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας) με 

τίτλο “Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση”,
− το από 31-5-2016 Πρακτικό Παραλαβής  Μελέτης (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας) με 

τίτλο “Τοπογραφική αποτύπωση και αποτύπωση  κτισμάτων”,
− Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/18-07-2016 ,  ΠΡΑΞΗ 2/2016  της  Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής  Σύμβασης  με  τίτλο    «Ωρίμανση  του  έργου  Αποκατάστασης  και  
Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής». 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
• το  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  29295/03-11-2016 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Δήμου  Αλμωπίας, 
• Την εισήγηση του Προέδρου, 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
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                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ
       Ε γ κ ρ ί ν ε ι   την παραλαβή των παρακάτω μελετών  που υποβλήθηκαν από την ΕΦΑ 
Πέλλας  στα  πλαίσια  της   προγραμματικής  σύμβασης  πολιτισμικής  ανάπτυξης  για  την 

εκτέλεση του  έργου «Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της  
Χρυσής» της  πράξης  “Living History-  Living Nature II”  (Lhi-Lna II), σύμφωνα  με  τα 

πρωτόκολλα της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου μελετών της ΕΦΑ Πέλλας σχετικά με την 
ποιοτική  και  ποσοτική  ανταπόκριση  των  παραπάνω   μελετών  στις  απαιτήσεις  των 

αντίστοιχων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,  την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και 
τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης:

o «Τοπογραφική  αποτύπωση  και  αποτύπωση  κτισμάτων» με  α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5276 - 31/12/2015 (ΑΔΑ: 64264653Π4-Π02),
o «Γεωτεχνική  έρευνα  και  αξιολόγηση»  με  α.π.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5277  - 

31/12/2015 (ΑΔΑ: ΩΔΨΖ4653Π4-Κ2Ν),
o «Μελέτη  αρχιτεκτονικής  ανάδειξης  και  κτηριακής  προστασίας» με  α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5278  - 31/12/2015 (ΑΔΑ: ΩΗ124653Π4-ΑΒΛ), 
o «Μελέτη  αποκατάστασης  βλαβών,  συντήρησης  και  στατικής  επάρκειας»  με  α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5279 - 31/12/2015 (ΑΔΑ: 6ΘΩ64653Π4-ΩΦ9), 
o «Μελέτη φωτισμού» με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5280 - 31/12/2015 (ΑΔΑ: 

Ω1ΓΝ4653Π4-67Θ), 
o «Φυτοτεχνική  Μελέτη»,  με  α.π.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛΛΑΣ/5281  -  31/12/2015 

(ΑΔΑ: ΩΥΦΤ4653Π4-ΟΑΑ), 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 235/2016
……………………………………………………………………….........................…
         Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
        Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 9  Νοεμβρίου  2016

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΔΑ: 65ΓΜΩΨΩ-5Α9
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