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ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 24/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  «ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΥ   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».

Σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθμ.  πρωτ.  2430/2-2-2015 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 πέντε (5) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
5. Χρήστος Πισλίνας       Τακτικό μέλος

1. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό 
μέλος

2. Ιωάννης Μουράτογλου 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. Ψήφιση πιστώσεων 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015.
2. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης (πρόχειρος διαγωνισμός) και συγκρότηση της 

Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Αποκατάσταση 
βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού δικτύου του Δήμου 
Έδεσσας».
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3. Επανέλεγχος  δικαιολογητικών  του  μειοδότη  του  έργου  «Εξοικονόμηση 
ενέργειας σε δημοτικά κτίρια».

4. Εισήγηση για έγκριση παραλαβής της μελέτης  «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αγροτικής οδοποιίας Τ. Κ. Μεσημερίου».

5. Εισήγηση για έγκριση παραλαβής της μελέτης  «Μελέτη οδού αγροτικής 
οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου».

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο 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 5ο θέμα εκτός 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:

1) Τις διατάξεις του Ν.3316/2005
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3) Την αριθ. 186/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης.
4) Την αριθ.  17116/20-11-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης.
5) Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  υπεγράφη   μεταξύ  του  Δήμου  και  του  αναδόχου  στις 

09/12/2014. 
6) Την  από  28/01/2015  αίτηση  του  αναδόχου  με  την  οποία  υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα  η 

παραπάνω μελέτη. 
7) Την αριθ. 2143/29-01-2015 βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι η υποβληθείσα μελέτη 

είναι  άρτια,  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  τις  υποδείξεις  της 
Υπηρεσίας και ότι παραδόθηκε μέσα στη συμβατική προθεσμία.                                               

Εισηγούμαστε

την  έγκριση της παραλαβής της μελέτης του θέματος.
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. 
,την  αριθ.  2143/29-1-2015  βεβαίωση  περαίωσης  των  εργασιών  της  μελέτης,  τις 
διατάξεις  του  Ν.3316/2005  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,  καθώς 
και τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

        Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη οδού αγροτικής οδοποιίας 
Τ.Κ. Μεσημερίου» της οποίας ανάδοχος είναι η κα Ζαμινού Ελένη του Στυλιανού, 
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός,   όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της  Δ/νσης 
Τ.Υ.& Π.
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         Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αντ.  Ρυσάφης και  Χρ.  Πισλίνας 
μειοψηφούν υποστηρίζοντας ότι οι τιμές μονάδας των μελετών δεν ανταποκρίνονται 
στην  πραγματικότητα  και  προτείνουν  να  γίνει  μία  οικονομική  αντιπρόταση  στο 
μελετητή, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης τιμής μονάδας,  στην εκπόνηση των 
μελετών στο σύνολο τους.

Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 24/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  10-2-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πισλίνας.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Σάββας Νεσλεχανίδης
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο κ. Χρ. Πέτκο
- Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο
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