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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 152/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
14.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ   
ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ».

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18960/13-7-2015 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου    Τακτικό μέλος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης 
4. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
μέλος
3.Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος

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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.  Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού 
ακινήτου (παλαιό Λατομείο) της Τ. Κ. Μεσημερίου του Δήμου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας 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  αρ.  65  του  N.  3669/08  (ΦΕΚ  116  Α/18-6-2008)  «Κύρωση  της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

2. Την μελέτη με αριθ. 19/2014 της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο 
έργο «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Σωτήρας».

3.  Την αριθ.  46/2014 Απόφαση Ο.Ε.  για την απευθείας ανάθεση του έργου στον  κ. 
Μιχάλη Καλαϊτζίδη-Ε.Δ.Ε.

4. Το αριθ.  πρωτ.  9246/11-04-2014 Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου του θέματος, 
συνοδευόμενο  από  την  αριθ.  32265/09-04-2014 Εγγυητική  επιστολή  καλής 
εκτέλεσης.

5.  Την από  1-8-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου (Αριθ.  πρωτ.  23937/1-8-2014 
Δήμου  Έδεσσας),  για  υποκατάστασή  του  από  την  «Τομόσογλου  Κυριάκος-
Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» («ΤΟΜΗ Ο.Ε.»), στο σύνολο των εργασιών του έργου και 
απαλλαγή του από την ευθύνη του έναντι του κυρίου του έργου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 2 & 3, αρ. 65 του N. 3669/08, λόγω συνταξιοδότησής του.

6. Την από 1-8-2014 συνημμένη στην παραπάνω αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση (άρ. 8 του 
Ν. 1599/86) του  κ. Τομόσογλου Κυριάκου–Ε.Δ.Ε., ως νόμιμου εκπρόσωπου της 
«Τομόσογλου  Κυριάκος-Μητσός  Θεοφάνης  Ο.Ε.»  («ΤΟΜΗ  Ο.Ε.»),  ότι 
αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης (παρ. παρ. 3 αρ. 65 του N. 3669/08).

7. Την αριθ. 132/2014 Απόφαση Ο.Ε. για την υποκατάσταση αναδόχου του έργου από 
την «Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» («ΤΟΜΗ Ο.Ε.»).

8. Το αριθ. πρωτ.  27675/12-09-2014 Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου του θέματος, 
συνοδευόμενο  από  την  αριθ.  32551/11-08-2014 Εγγυητική  επιστολή  καλής 
εκτέλεσης.

9. Το γεγονός ότι στα πλαίσια υλοποίησης του ως άνω έργου, το σύνολο των εργασιών 
αυτού εκτελέστηκαν από την  «Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» 
(«ΤΟΜΗ  Ο.Ε.»)  και  εκκρεμεί  η  από  10-02-2015 εγκριθείσα  πιστοποίηση  προς 
πληρωμή.

10.  Τις  οδηγίες του επιτρόπου ελέγχου χρηματικών ενταλμάτων Περιφέρειας  Πέλλας 
σχετικά με την έκπτωση της αριθ.  32265/09-04-2014 εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση πληρωμής του 
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1ου και τελικού λογαριασμού της «Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» 
(«ΤΟΜΗ Ο.Ε.»).

Προτείνουμε

       Την έκπτωση της  αριθ.  32265/09-04-2014 Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
εκδοθείσα από το  ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ υπέρ του κου.  Μιχάλη Καλαϊτζίδη-Ε.Δ.Ε.,  ποσού 
τετρακοσίων  ογδόντα  επτά  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτών  (487,80  ευρώ),  καθώς  αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου.

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

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε την εισήγηση 
της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έκπτωση της αριθ. 32265/09-04-2014 Εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, εκδοθείσα από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, υπέρ του κ. Μιχάλη Καλαϊτζίδη-
Ε.Δ.Ε., ποσού τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (487,80 ευρώ), 
καθώς αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 152/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  23-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Αρμόδια υπάλληλο κα Ελισάβετ Αντωνιάδου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο.
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