
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ 3  ΩΝ   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ». 

Σήμερα  Τετάρτη  17  Ιουλίου  2019  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας  και  ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 13828/12-7-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα 
μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), 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.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αλέξανδρος  Πασχάλης–Αναπλ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 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. Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  “Επισκευή 
ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας Α’ Φάση (Αρ. Μελ. 02/2019)”.

2. Αποδοχή  της  αριθ.  723/2019  απόφασης  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικατικών 
Προσφυγών  κι  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Έργα 
υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 
στρ. Δήμου Έδεσσας».
         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. 
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          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  12994/4-7-2019  εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
α)    Την αριθ.  38/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου  
Έδεσσας, προϋπολογισμού 82.000,00 €, που αφορά στο έργο «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών 
γεωτρήσεων στην Κερασιά».
β)   Το  γεγονός  ότι  υπάρχει  στον  Προϋπολογισμό  του  Δήμου  Έδεσσας,  πίστωση  ποσού  
56.580,00 € για το έτος 2019, με ΚΑΕ 02.25.7312.706.
γ)   Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου με την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικής δαπάνης 52.577,95 € (με Φ.Π.Α. 
24%) παρουσιάζει μείωση του  οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την αρχική σύμβαση  
κατά  4.002,05 €. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης αφορά αποκλειστικά τις επιμετρήσεις  
του έργου χωρίς αλλαγή των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Εισηγούμαστε
την  έγκριση  του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (Α.Π.Ε.)  του  έργου 
«Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά».
            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 αριθ. πρωτ. 12994/4-7-2019  εισήγηση  της Δ/νσης Τ. Υ. & 
Πολεοδομίας,  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  8  παρ  2  του  Ν.  1418/1984,  όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του 
Ν. 4412/2016  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 1ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
του έργου «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά» με την αντίστοιχη 
αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, ο 
οποίος  κλείνει  με  μείωση  του   οικονομικού  αντικειμένου  σε  σχέση  με  την  αρχική 
σύμβαση   κατά    4.002,05€,   εργολαβίας του  Μπαλάσκα  Αντωνίου  ΕΔΕ,  οι  οποίοι 
συντάχθηκαν  και  θεωρήθηκαν  αρμοδίως  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσας.

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 165/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-7-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αλέξανδρος Πασχάλης (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κ. Χριστίνα Αντωνιάδου.
- Αντιδ. Τ.Υ., Πολεοδομίας & Προγραμματισμού) κ. Χρ. Βερικούκη.
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