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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 198/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29271/30-09-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (ΚΑΕ 30/6264.002). 

Σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 35076/21-11-2014 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 και τα εφτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Πισλίνας      Τακτικό μέλος
7. Χρήστος Πέτκος       Αναπλ/κό μέλος

 1. Ιωάννης Μουράτογλου 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 κι ο Γενικός 
Γραμματέας  του  Δήμου  κ.  Γ.  Δαλκαλίτσης  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Φ.Γκιούρος.
          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. Ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

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 1ο 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 :
1)  Την  αριθ.  29271/30-09-2014 σύμβαση εκτέλεσης  εργασιών  «Συντήρηση Κλιματιστικών 
Μηχανημάτων», και της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση αυτής της προμήθειας.
2)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  25,  παρ.4  του  ΕΚΠΟΤΑ  (ΑΡΙΘ.  11389/8.3.1993  (ΦΕΚ-185 
Β'/23.3.1993)).
3)  Την  από  10-06-2014  Τεχνική  Περιγραφή  Εργασιών  και  Προϋπολογισμός  Δαπάνης 
Εργασιών της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας.
4) Την αριθ. 33369/07-11-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου.

Εισηγούμαστε  την  έγκριση  τροποποίησης  της  αριθ.  29271/30-09-2014  υπογραφείσας 
σύμβαση, σύμφωνα με το (4) σχετικό, ως προς :

α)  το  άρθρο  1.1  και  το  σκέλος  του  Παραρτήματος  που  αφορά  τη  συντήρηση  έξι 
κλιματιστικών  οροφής  στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  Έδεσσας,  αντί  των  εννέα  που  αρχικά  η 
σύμβαση προέβλεπε.

β) την αντίστοιχη μείωση του εργολαβικού τιμήματος κατά 3χ90=270,00 € (+23% ΦΠΑ = 
332,10 €), και κατά συνέπεια την τροποποίηση του άρθρου 7.1 ως ακολούθως : "Η παρούσα 
Σύμβαση συνομολογείτε για αμοιβή 4.760,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ". 
     Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία άλλη τροποποίηση των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών 
και οικονομικών όρων της 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  Δ/νσης  Τ.Υ.&  Π.,  τις 
διατάξεις του άρθρου 25, παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ (ΑΡΙΘ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ-
185Β'/23.3.1993,) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

    Να  τροποποιήσει  την  αριθ.  29271/30-9-2014  σύμβαση  για  την 
«Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων», ως προς  το  άρθρο  1.1  και  το 
σκέλος του Παραρτήματος που αφορά τη συντήρηση έξι κλιματιστικών οροφής 
στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  Έδεσσας,  αντί  των  εννέα  που  αρχικά  προέβλεπε  η 
σύμβαση καθώς και  την αντίστοιχη  μείωση του εργολαβικού τιμήματος κατά 
3χ90=270,00 € (+23% ΦΠΑ = 332,10 €),  με συνέπεια την τροποποίηση του 
άρθρου 7.1 ως ακολούθως : "Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείτε για αμοιβή 
4.760,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ".
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2014
Αφού συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε το  πρακτικό  αυτό υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  1-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Χρήστος  Πισλίνας,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.&Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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