
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ   
ΕΡΓΟΥ   «  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ  ».  

Σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 341/8-1-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα 
μέλη  αυτής  τακτικά  και  αναπληρωματικά  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 ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος.
   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης  μετά  από  πρόσκληση  παραβρέθηκε  στην  συνεδρίαση  ο  Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης 2016 του  προϋπολογισμού του Δήμου.
2. Έγκριση  πρωτοκόλλου  Προσωρινής  κι  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 

«Συντήρηση – Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων».
       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως 
εξής:    
Έχοντας υπόψη:

α) Την αριθ. 42/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, 

προϋπολογισμού 2.769.000,00€ (Υποέργο 1: 2.706.000,00 ευρώ), για το έργο «Ανάπλαση 

Οικισμού Κλεισοχωρίου».

β) Την, από 27/12/2013, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Κ/Ξ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.– ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για το ίδιο έργο «Ανάπλαση Οικισμού 

Κλεισοχωρίου».

γ) Την αριθ. 33078/23.12.2015 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 120 

ημέρες.

δ) Το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου στις 31/12/2015, καθώς 

στον τελευταίο (12ο) λογαριασμό για το έτος 2015 που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το αριθ. 

33315/29.12.2015 πρωτόκολλο, υπάρχει υπόλοιπο εργασιών ποσού 102.224,30€ (με αναθεώρηση 

& ΦΠΑ).

ε) Το αριθ. 3691/02-12-2015 της Διαχειριστικής Αρχής: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 

και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), όπου αναφέρεται ότι οι πράξεις που δεν θα δηλωθούν ως 

ολοκληρωμένες και λειτουργικές μέχρι τις 31/12/2015 πρέπει να ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν 

μέχρι τις 31/03/2017.

Εισηγούμαστε

την 90ήμερη παράταση του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου», προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του, στις 30/03/2016, καθώς το αντίστοιχο έργο της Ύδρευσης 

(που περιλαμβάνει εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την ανάπλαση) δεν έχει 

ολοκληρωθεί (αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28/02/2016) και επίσης, διότι θεωρούνται βάσιμές 

οι αιτιάσεις που υποβάλλονται στην (γ) σχετική αίτηση του αναδόχου και αναφέρονται στις 

δυσκολίες που ενέκυψαν μετά την επιβολή πλήρους αργίας των τραπεζών με την ΠΝΠ της 

30.06.1015, η οποία διήρκεσε μέχρι τις αρχές Αυγούστου, όταν με νεότερη ΠΝΠ εφαρμόστηκε 

περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων (capital control).
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., 
το αριθ. 3691/2-12-2015 έγγραφο Διαχειριστικής Αρχής: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης  Α.Ε.»  (ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.),  τις  διατάξεις  άρθρου  72  του  Ν. 
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3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 
(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α’) “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων”,

Αποφασίζει ομόφωνα

         Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ενενήντα (90) ημερών της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου», δηλαδή έως 
τις 30-3-2016 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 15-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Θ. Δανιηλίδη.
-Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο.
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