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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 140/2014    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  3  ΗΣ   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ   
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ  –  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΑΙΑΣ  –  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΕΡΒΗΣ”.

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθμός  28333/19-9-2014  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 έξι (6) από τα επτά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης    Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας    Τακτικό μέλος 

      1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
              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. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισήγηση για την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης 

1



κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον 
οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης”.

           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 2ο θέμα της εκτός 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 αρ. 16912/20-06-2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – 
Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης” 
β)  την  αρ.  90/2014  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η 
χορήγηση  παράτασης  σαράντα  (40)  ημερών  επιπλέον  της  αρχικής  συνολικής  προθεσμίας 
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, από την 20-6-2014 έως και την 30-7-2014.
γ)   την  αρ.  129/2014  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η 
χορήγηση  παράτασης  εξήντα  δύο  (62)  ημερών  επιπλέον  της  αρχικής  συνολικής  προθεσμίας 
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, από την 30-7-2014 έως και την 30-9-2014.
δ)  την  Αρ.  Πρωτ.  28660/23-09-2014 αίτηση 3ης παράτασης  της  αναδόχου  «ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ 
Ε.Π.Ε.» με την οποία αιτείται  παράταση 92 ημερών από 30-9-2014 έως 31-12-2014 λόγω της 
ανάγκης  έγκρισης  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (προέγκριση  πρώτα  από  το 
Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης)  ο  οποίος  περιλαμβάνει  εργασίες  ενός  νέου  τμήματος  στην 
πλατεία της Περαίας (καθώς χρειάζεται χρόνος για την κατασκευή του τμήματος) και επίσης να 
διευθετηθούν όλα τα χαρτιά του έργου.
ε) το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ εστάλη στο ΥΠ.Α.Α.Τ. με το αρ. 23674/31-7-2014 έγγραφό μας 
σύμφωνα  με  την  παρ.  γ  του  Άρθρου  3:  Προέγκριση  σταδίων  εξέλιξης  υποέργου   του 
ΣΥΜΦΩΝΟΥ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΟΡΩΝ  ΤΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  και  δεν  έχει 
περιέλθει στον Δήμο η προέγκρισή του 
στ)  το  άρθρο  48  του  Ν.  3669/2008  (ΦΕΚ  116/18-6-2008  τ.Α’)  “Κωδικοποίηση  Νομοθεσίας 
Κατασκευής Δημοσίων Έργων”

εισηγούμαστε

την  χορήγηση  3ης παράτασης  ενενήντα  δύο (92)  ημερών από  την  λήξη  της  προηγούμενης 
προθεσμίας  ολοκλήρωσης των εργασιών (δηλ.  από την 30-9-2014) του έργου “Επιχειρησιακό 
σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον 
οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης” έως και την 31-12-2014,  λόγω της ανάγκης 
προέγκρισης από τη Ε.Υ.ΕΦ. - Μονάδα Β3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 και έγκρισης από τον Δήμο 
του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών.  Ο  1ος ΑΠΕ  περιλαμβάνει  εργασίες  ενός  νέου 
τμήματος στην πλατεία της Περαίας για την κατασκευή του οποίου απαιτείται η παράταση της 
προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για 
το συμφέρον του έργου.
          Ενόψει  των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί  την Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά.
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Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& 
Π.  ,την  αριθ.28660/23-9-2014  αίτηση  παράτασης  της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ  ΕΠΕ,  τις 
διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 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 δύο ημερών (92) ημερών 
επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
“ Επιχειρησιακό  σχέδιο  ανάπλασης  κοινόχρηστων  χώρων στη Δημοτική  Ενότητα 
Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης ”, 
από την 30-9-2014 έως και την 31-12-2014, λόγω της ανάγκης προέγκρισης από 
τη Ε.Υ.ΕΦ. - Μονάδα Β3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 και έγκρισης από τον Δήμο του 
1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει εργασίες ενός 
νέου τμήματος στην πλατεία της Περαίας για την κατασκευή του οποίου απαιτείται 
η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 140/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  03-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
Οι επιβλέποντες του έργου κ. Κοσμάς Καλογιαννίδης, κα Χριστίνα Ασημακοπούλου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Π κ. Γκουγιάννο Ηλία
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