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ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 119/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ   
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ».  

Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16758/18-6-2015 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 έξι (6) 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. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος 

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Χατζόγλου 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. Εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  αναπροσαρμογή  του  τιμήματος  της 
κάρτας των μόνιμων κατοίκων στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης.
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2. Τροποποίηση της αριθ. 42/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Ανάθεση σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 
και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».
3. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας 
Έδεσσας».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις  
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

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 με αριθ. πρωτ. 38083/18-12-2014 σύμβαση του Δημάρχου Έδεσσας με την επιχείρηση 
«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Εργασίες αποτύπωσης καταγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο των σημείων 
κατανάλωσης ρεύματος στο δήμο για εξοικονόμηση ενέργειας»,

β) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2015, στον οποίο υπάρχει για 
την υπηρεσία αυτή, πίστωση -24.600,00- € (με Φ.Π.Α.), με κωδικό αριθμό 02.20.6117.001 
και χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους,

γ) Την υποβολή και παραλαβή των παραδοτέων της Α’ Φάσης της υπηρεσίας (φάκελος 
δεδομένων, τεχνική – ενεργειακή πραγματογνωμοσύνη συστήματος οδοφωτισμού και 
αντλιοστασίων, έκθεση προδιαγραφών υπηρεσίας καταγραφής) σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο άρθρο 2 της σύμβασης,

δ) Την αριθ. πρωτ. 16110/11-06-2015 αίτηση της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της παραπάνω υπηρεσίας 
ως τις 18-09-2015 (3μήνες), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 της σύμβασης 
και για τους λόγους τους οποίους επικαλείται στην αίτηση του ο ανάδοχος,

Εισηγούμαστε

για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της παραπάνω 
υπηρεσίας ως και την 18/09/2015.

         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.  πρωτ.16110/11-6-2015  αίτηση  παράτασης  της  αναδόχου 
«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΕ.»,  τις  διατάξεις  άρθρου  72  του  Ν. 
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
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         Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 
των  εργασιών  της  υπηρεσίας  «Εργασίες  αποτύπωσης  καταγραφής  με  ηλεκτρονικό 
τρόπο των σημείων κατανάλωσης ρεύματος στο δήμο για εξοικονόμηση ενέργειας», έως 
τις  18-9-2015,  για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της εργασίας,  η οποία 
καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης.
          Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 119/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  25-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,   Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδιο υπάλληλο κα Ελισάβετ Αντωνιάδου

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο
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