
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 55/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
21.   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ   
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΡΙΖΑΡΙΟΥ  »,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.000,00  €  (ΚΑ  25  /7312.602  –   
ΣΑΤΑ).

Σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  3654/22-2-2016  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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. 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 .
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει 
ως εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη :
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α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).

β)  Τον  Ν.  3669/2008  (ΦΕΚ  A  116/18.6.2008),  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  

νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

γ) Το άρθρο 9, παρ.2 του Π.Δ. 171/1987

δ) Την αριθ. 205/2015 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα  

του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

ε) Την αριθ. 293/2015 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του  

Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 8.000,00 € με Κ.Α.  

25/7312.602  για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Ριζαρίου», με 

χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

στ) Την αριθ. 5/16 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. προϋπολογισμού 8.000,00 €.

Εισηγούμαι  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επέκταση  αρδευτικού  δικτύου Ριζαρίου»  με 

απευθείας ανάθεση.

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου μπορεί  να γίνει  με απευθείας ανάθεση σε 
εργολάβο. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 παρ. ε, 3 και 4 του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 
171/1987, η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου με απευθείας 
ανάθεση και το συγκεκριμένο ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί απευθείας η εκτέλεσή 
του, λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε τα σχετικά 
έγγραφα  και  την  αριθμό  5/2016  μελέτη  του  έργου,  την  με  α/α  205/2016  στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, και αφού έλαβε υπόψη 
της τις παραπάνω διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αφού εγκρίνει για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας την 
απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  του  έργου  «Επέκταση  αρδευτικού  δικτύου 
Ριζαρίου»  προϋπολογισμού  δαπάνης  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ  (8.000,00€),  αναθέτει 
απευθείας στο Καραολάνη Βασίλειο του Χρήστου,  με αριθμό Μητρώου (29),  ΑΦΜ 
-036083880-, και έδρα την οδό Πτολεμαίδος 9 της πόλης της  Έδεσσας, την εκτέλεση 
του  παραπάνω  έργου,  με  έκπτωση  μηδέν  τοις  εκατό  (0%)  πάνω  στις  τιμές  του 
τιμολογίου  της  αριθ.  5/2016  μελέτης  του  έργου  και  με  τους  όρους  της  ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης αυτής.

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ψηφίζει πίστωση ποσού οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (8.000,00€) σε βάρος του με ΚΑ 02.25.7312.602 εξόδου του προϋπολογισμού 
του Δήμου του οικον. έτους 2016.
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          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κι Αντιπρόεδρός της Αντώνιος Ρυσάφης, 
ψηφίζει παρών κατά την ψηφοφορία για την λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 55/2016
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 1-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστάσιος  Δίου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος (Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
         Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Δ/νση Τ.Υ.& Π. κ. Σάββα Νεσλεχανίδη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο.
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