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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 305/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2  ΟΥ   Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΜΗ ΣΤΟ   
ΒΑΡΟΣΙ  ».  

Σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 32610/17-12-2015 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Αναστάσιος Δίου 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 
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. Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής για το οικ. έτος 2015.
2. Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  επιτροπής  πρόχειρου 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων, εκτυπώσεων και υλικού προώθησης 
και προβολής στο πλαίσιο του έργου WATER.NET».
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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 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει 
ως εξής:     
Έχοντας υπόψη:

1. Την μελέτη με αριθ.  33/13 της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο 

«Αποκατάσταση οικίας Τσάμη στο Βαρόσι»  (υποέργου 1).

2. Το γεγονός ότι,  στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας για το 2015, υπάρχει 

πίστωση  -284.593,72-€, με  κωδ.  αριθ.  30/7341.017,  από  την  ΥΠ.ΕΣ.  -  Επιχ. 
Πρόγρ. Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 + ΕΤΠΑ (μέσω ΕΕΤΑ).

3. Τον 1Ο Α.Π.Ε. & το  1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου του θέματος (Υποέργο 1) συνολικής 

δαπάνης  -356.369,75-  €   (με  ΦΠΑ),  στον  οποίο   παρουσιάζεται   μείωση  του 

οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο.

4. Τον 2Ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος (Υποέργο 1) συνολικής δαπάνης -322.819,82- €  (με 

ΦΠΑ), στον οποίο  παρουσιάζεται  μείωση του  οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με τοn 

1o Α.Π.Ε.

Εισηγούμαστε

       Την  έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οικίας Τσάμη στο Βαρόσι» 
(υποέργου 1).

          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

 Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  κι   αφού  έλαβε 
υπόψη της όσα αναφέρονται  στην εισήγηση της υπηρεσίας,  τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 
8/1996, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

           Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την αντίστοιχη 
Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου 
Έδεσσας, του έργου «Αποκατάσταση οικίας Τσάμη στο Βαρόσι»  (υποέργου 1), ο 
οποίος παρουσιάζει μείωση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με τον 1  ο   ΑΠΕ   
κατά τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο  λεπτά 
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(33.549,92€), εργολαβίας της Τσαρνούχας Α.Ε., οι οποίοι συντάχθηκαν και 
θεωρήθηκαν αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
    Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 305/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 22-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης 
Μουράτογλου, Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδια υπάλληλο κα. Γιούσμη Φανή
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο
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