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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 267/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ. Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ», ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

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.

       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 3ο 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: 
       Με την αριθ.  264/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου» στην εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.Α. Ο.Ε.». 

Μετά  την  Α.Π.  29985/18–11–2015  πρόσκληση  προς  την  εταιρεία  «ΜΥΛΩΝΑΣ  Δ.Α.  Ο.Ε.»  για 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανάθεσης, την Α.Π. 30222/20-11-2015 κατάθεσή τους 
από  την  παραπάνω  εταιρεία  και  μετά  τον  έλεγχο  ως  προς  τη  νομιμότητα  και  πληρότητα  των 
προσκομισθέντων, διαπιστώνουμε ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις ανάθεσης και

Εισηγούμαστε

μετά την απαιτούμενη έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή να κοινοποιηθεί η αριθ. 264/2015 απόφαση της 
Ο.Ε. στην εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.Α. Ο.Ε.» και να προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης κατά το 
άρθρο 30 του Κ.Δ.Ε., προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά. 

           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την  
εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του 
άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010  «  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  ,  καθώς  και  την  αριθ.  264/2015 
απόφασή της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Μετά την απαιτούμενη έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή να κοινοποιηθεί η αριθ. 
264/2015 απόφαση της Ο.Ε. στην εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.Α. Ο.Ε.» και να προσκληθεί για 
την  υπογραφή  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  30  του  Κ.Δ.Ε.,  προσκομίζοντας  και  την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 267/2015
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: 
-Δ/νση Τ.Υ.&Π. κ Ηλία Γκουγιάννο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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