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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  266/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΕΚΔΟΣΗ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ   
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα 08:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  30270/23-11-2015 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. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος.

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

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

1.   Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικού 
άξονα Τ. Κ. Άγρα».

2. Έκδοση έκθεσης ανάληψης υποχρέωσης για επεκτάσεις του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού ΦΟΠ του Δήμου Έδεσσας.

3. Έλεγχος των απαιτούμενων τυπικών δικαιολογητικών του αναδόχου 
κατακύρωσης της ανάθεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής 
οδοποιίας Τ. Κ. Μεσημερίου», και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
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       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 εκτός της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία 
έχει ως εξής:      
Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
β)  Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
γ)  Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
δ)  Την  αριθ.  252/2014  Απόφαση  Δ.Σ.  με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου 
Έδεσσας οικονομικού έτους 2015
στ)  Την  αριθ.  255/2015  Απόφαση  Δ.Σ.  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  26η  αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού  2015,  όπου  εγγράφεται  πίστωση  26.381,98  €  με  Κ.Α.  20/7325.001  και  τίτλο 
«Επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού».

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού  16.550,68 € σε βάρος του 
Κ.Α 20/7325.001 του προϋπολογισμού έτους  2015 για την δαπάνη επέκτασης και βελτίωσης του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και πιο συγκεκριμένα για:
 1  νέα  παροχή  ισχύος  55  KVA No4,  με  αριθ.  παροχής  25537524,  για  την  ηλεκτροδότηση 

αρδευτικής  γεώτρησης  στην  Τ.Κ.  Λύκων  με  το  πρόγραμμα  αγροτικού  εξηλεκτρισμού 
(ΔΕΔΔΗΕ 52533/16-10-15), συνολικού ποσού 5.076,78 = 5.076,78 €  

 1  νέα  παροχή  ισχύος  55  KVA No4,  με  αριθ.  παροχής  25537535,  για  την  ηλεκτροδότηση 
αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής με το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού 
(ΔΕΔΔΗΕ 52537/16-10-15), συνολικού ποσού 5.737,36 = 5.737,36 €  

 4 νέοι ιστοί & 23 ΦΣ στον οικισμό Π. Αγ. Αθανασίου (ΔΕΔΔΗΕ 52054/10-09-15), συνολικού 
ποσού 5.735,74 + 0,80 = 5.736,54 € 

   Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με την αριθ.  682/27-11-2015 Πρόταση 
Ανάληψης  Υποχρέωσης  δέσμευσε  πίστωση  ποσού  δέκα  έξι  χιλιάδων  πεντακοσίων 
πενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (16.550,68€) σε βάρος του Κ.Α 20/7325.001 
του  προϋπολογισμού  έτους  2015,  για  την  επέκταση  και  βελτίωση  του  δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

Σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  32  του  Β.Δ.  17.5/15.6.59  (ΦΕΚ  114/59 
τεύχος  Α',  η  προθεσμία  αποδόσεως  λογαριασμού  ορίζεται  στην  απόφαση  για  την 
έκδοση  του  εντάλματος  προπληρωμής,  και  δεν  δύναται  να  είναι  μεγαλύτερη  του 
τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού 
έτους. 

Ενημερώνοντας  ο  Πρόεδρος  για  όλα τα  παραπάνω  εισηγείται  την  εκτέλεση  του 
έργου  «Επέκταση και  βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού»,  όπως αυτό αναφέρεται 
στην εισήγηση της  Δ/νσης Τ.Υ.& Π., με απευθείας ανάθεση και καλεί τα μέλη να 
αποφασίσουν 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., την παρ.1 του άρθρου 
32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α',  τη με α/α 682/2015 πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις σχετικές αναφερόμενες διατάξεις  του άρθρου 
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72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

         Αφού εγκρίνει για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας την 
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού» και πιο συγκεκριμένα για:

1. 1 νέα παροχή ισχύος 55 KVA No4, με αριθ. παροχής 25537524, για την 
ηλεκτροδότηση αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λύκων με το πρόγραμμα 
αγροτικού εξηλεκτρισμού (ΔΕΔΔΗΕ 52533/16-10-15), συνολικού ποσού 
5.076,78 = 5.076,78 €  

2. 1 νέα παροχή ισχύος 55 KVA No4, με αριθ. παροχής 25537535, για την 
ηλεκτροδότηση αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής με το 
πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού (ΔΕΔΔΗΕ 52537/16-10-15), 
συνολικού ποσού 5.737,36 = 5.737,36 €  

3. 4 νέους ιστούς & 23 ΦΣ στον οικισμό Π. Αγ. Αθανασίου (ΔΕΔΔΗΕ 
52054/10-09-15), συνολικού ποσού 5.735,74 + 0,80 = 5.736,54 €, 
συνολικού προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ 
και εξήντα οκτώ λεπτών (16.550,68€), αναθέτει απευθείας στη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.,  με ΑΦΜ -094532827-, την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Για την εκτέλεση αυτού ψηφίζει πίστωση ποσού δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (16.550,68€), σε βάρος του με ΚΑ 
02.20.7325.001 εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 
2015.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 08:45 π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 266/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 30-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστάσιος  Δίου,  Χρήστος 
Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
 -Δ/νση Τ.Υ.&Π. κα Ελισάβετ Αντωνιάδου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Δ/νση Τ.Υ.&Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο.
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