
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 321/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    ΕΞΕΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.25285/1-11-17  ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΞΙΟΝ   
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  23523/23-10-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 4  ΟΥ   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΕΝΔΥΣΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  Τ.Κ.  ΑΓΙΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ».

Σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  29920/11-12-2017  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. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 

4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         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. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιώματος επί της 

εμπορίας πόσιμων ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής.
2. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
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3. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 22.406,72 € από τον Κ.Α. 02.64.7341.503 που 
αφορά την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ 
Μεσημερίου».

         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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 299/2017 απόφασή της η 
Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης του θέματος για 
επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να κληθεί να συμμετάσχει σε αυτή η εταιρεία 
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για να καταθέσει τις απόψεις της πάνω στο θέμα, πριν τη λήψη 
απόφασης.

Επιπλέον με την από 11-12-2017 γνωμοδότησή της η Νομικός Σύμβουλος του 
Δήμου αναφέρει τα ακόλουθα:

Με την με αριθμ. πρωτ. 25285/2017 ένστασή της η εταιρία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  
ζητά  την  ακύρωση  του  με  αριθμ.  πρωτ.  23523/23.10.2017  εγγράφου  της  Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας. 

Με  το  παραπάνω  αναφερόμενο  έγγραφο  η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  
Πολεοδομίας  Δήμου Έδεσσας  δεν ενέκρινε τον 4ο Λογαριασμό που αφορά σε τόκους  
υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής των τριών προηγούμενων λογαριασμών του  
έργου «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».  

Με  την  παρούσα εισηγούμαι  την  απόρριψη  της  υπό  κρίση  ενστάσεως  για τους  
ίδιους  λόγους  που  επικαλείται  η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Πολεοδομίας  Δήμου  
Έδεσσας  με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  23523/23.10.2017  έγγραφό  της.  Ειδικότερα,  η  
ενιστάμενη εταιρία γνώριζε πολύ καλά πως από την στιγμή που η μεταξύ μας σύμβαση  
υπογράφηκε  στις  28.12.2015,  έπειτα  από  την  έκδοση  του  με  αριθμ.  πρωτ.  
27210/23.12.2015 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν  
ήταν  εν τοις  πράγμασι  δυνατόν  να υλοποιηθεί  το  πρόγραμμα εντός  4 ημερών,  μέχρι  
δηλαδή την 31.12.2015. Η ενιστάμενη εταιρία γνώριζε εκ των προτέρων, πριν καν την  
υπογραφή της σύμβασης, ότι θα ανέμενε την επανένταξη του έργου στο ΠΑΑ 2014-2020,  
η  οποία  και  πραγματοποιήθηκε  δυνάμει  του  με  αριθμ.  πρωτ.  5374/22.07.2016  
απόφαση. Επιπρόσθετα, πέραν της γνώσης και αποδοχής από την πλευρά της εταιρίας  
της  όποιας  καθυστέρησης  για  την  πληρωμή  του  1ου λογαριασμού,  οι  λοιποί  δύο  
λογαριασμοί,  εξοφλήθηκαν  με  πολύ  μικρή  καθυστέρηση  λόγω  της  μη  έγκαιρης  
προσκόμισης από αυτήν των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

Από όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι για την όποια καθυστέρηση στην  
πληρωμή  των  1ου,  2ου και  3ου λογαριασμών  της  ενιστάμενης  εταιρίας  για  το  έργο  
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  Τ.Κ.  ΑΓΙΑΣ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ»  δεν  ευθύνεται  ο  Δήμος  
Έδεσσας και επομένως η υπό κρίση ένσταση ασκείται καταχρηστικά και εισηγούμαι την  
απόρριψή της στο σύνολό της. 

Τέλος,  σας  γνωρίζω  ότι  η  παρούσα έχει συμβουλευτικό και  όχι δεσμευτικό  
χαρακτήρα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της 
εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, κατά την συζήτηση του θέματος, προτείνει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής εκ νέου την αναβολή της συζήτησης του θέματος για 
επόμενη συνεδρίαση.
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         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την από 11-12-2017 γνωμοδότηση 
της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εκ νέου την αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:45 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 321/2017.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 18.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού  (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) 
κ. Δημήτριο Ταπαζίδη
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