
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8  .     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  28365/3-10-2013,  ΤΗΣ   
ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ», ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ).

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 
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
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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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  εισήγηση  της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης Παραλαβής της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» η 
οποία έχει ως εξής:
          Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής της πράξης «Ψηφιακό ταξίδι στις Υδάτινες 

Διαδρομές της Ιστορίας και Του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας» ,έχοντας υπ΄οψιν :

α)  την  από  25/05/2014  επιστολή  Επικαιροποίησης  Εξοπλισμού  &  Λογισμικού  της  εταιρίας 

Dotsoft A.E. ( προμηθευτής του εξοπλισμού για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό )

β) το υπ. αριθμ 35-0109-PRO/02.06.14 έγγραφο της «Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.», με το οποίο  

κατατέθηκε  αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος για Φάση Β «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού-λογισμικού συστήματος»,  λόγω αδυναμίας προμήθειας του αρχικού εξοπλισμού, 

εξαιτίας του χρόνου που είχε παρέλθει  από την υποβολή της προσφοράς,  οπότε  μέρος του 

προσφερόμενου εξοπλισμού έχει αντικατασταθεί με νεότερα, αντίστοιχα και αναβαθμισμένα 

μοντέλα

γ) την υπ. αριθμ 28365/03.10.2013 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της  «Γνώμων Πληροφορικής 

Α.Ε.»

και ύστερα από την υπ. αριθμ 152.174/ΨΣ3713-Β1/12.08.2014 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας 

διαχείρησης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση διατύπωσης Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του 

Υποέργου [1]  «Ψηφιακό ταξίδι  στις  υδάτινες  διαδρομές  της  ιστορίας  & του πολιτισμού του 

Δήμου Έδεσσας», της πράξης [327303] «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της Ιστορίας & 

του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας»

Εισηγούμαστε την  τροποποίηση  Σύμβασης  του  Υποέργου [1]  «Ψηφιακό ταξίδι  στις  υδάτινες 

διαδρομές της ιστορίας & του πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας», της πράξης [327303] «Ψηφιακό 

ταξίδι  στις  υδάτινες  διαδρομές  της  Ιστορίας  &  του  Πολιτισμού  του  Δήμου  Έδεσσας»,  όπως 

προτάθηκε,  ως  προς  το  Παράρτημα  (  Οικονομική  προσφορά αναδόχου),   δεδομένου  ότι  δεν 

τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και  τα βασικά διακριτά 

στοιχεία της, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση υπ. αριθμ 28365/3.10.13 .

Επισυνάπτονται

1. Η αρχική σύμβαση υπ. αριθμ. 28365/3.10.13 

2. Η από 25/05/2014 επιστολή της εταιρίας Dotsoft A.E. ( προμηθευτής του εξοπλισμού για 

τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 
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3. Το υπ. αριθμ 35-0109-PRO/02.06.14 έγγραφο της «Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.», με το 

οποίο κατατέθηκε  αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος για Φάση Β «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού συστήματος»,

4. Το Πρακτικό έγκρισης αιτήματος παράτασης χρονοδιαγράμματος και αλλαγής μέρους 

του εξοπλισμού/ παραδοτέων Φάσης Β

5. Η 152.174/ΨΣ3713-Β1/12.08.2014 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρησης ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση διατύπωσης Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης

6. Το σχέδιο της τροποποιημένης σύμβασης

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

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση αφού έλαβε 
υπόψη της τις εισηγήσεις του Προέδρου της και της Επιτροπής Παρακολούθησης 
Παραλαβής της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» στο , την αριθ. 
109/2012 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, την  τροποποίηση της σύμβασης υπ΄αριθ.28365/3-10-2012 στο 
παράρτημα οικονομική προσφορά αναδόχου , καθώς και τις σχετικές αναφερόμενες 
διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
     Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης υπ΄ αριθ. 28365/3-10-2013 της πράξης 
«Ψηφιακό Ταξίδι στις Υδάτινες Διαδρομές της Ιστορίας & του Πολιτισμού του Δήμου 
Έδεσσας»  στο  παράρτημα  οικονομική  προσφορά  αναδόχου  σύμφωνα  με  το 
επισυναπτόμενο  σχέδιο  τροποποίησης  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 148/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  02-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

        Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
         Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Αρμόδια Υπάλληλος Αικ. Ζαχαριάδου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Προϊστάμενη Δ/νσης Προγραμμ., Οργ/σης Πληρ/κής& Τ. Οικ/κής Ανάπτυξης.
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