
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 272/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
16.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  (2ης)  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23.521/5-12-2019 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), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  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 και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

      Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.
           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 συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας   «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας ».
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Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 21.874/20-11-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ.& Π., η οποία έχει ως εξής:   
Έχοντας υπόψη:
α) την αρ. 1368/29-01-2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση Πλατείας 
Ελευθερίας (Αρ. Μελ. 46/2017)”,  με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 29-07-
2019,

β)  την  αρ.  πρωτ.  9557/24-05-2019  αίτηση  του  κ.  Τομόσογλου  Κυριάκου,  κοινού  
εκπρόσωπου της αναδόχου κοινοπραξίας  «Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ»με  την  οποία  αιτείται  παράτασης  εκατόν  τριάντα  εννέα  (139)  
ημερολογιακών ημερών δηλ. έως την 15-12-2019 για τους λόγους που αναφέρονται  
στην αίτηση,

γ) την αρ. 145/11-06-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας με την  
οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης εκατόν τριάντα εννέα (139) ημερολογιακών  
ημερών δηλ. έως την 15-12-2019,

δ)  την  αρ.  πρωτ.  21874/12-11-2019  αίτηση  του  κ.  Τομόσογλου  Κυριάκου,  κοινού  
εκπρόσωπου της αναδόχου κοινοπραξίας  «Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ»με  την  οποία  αιτείται  παράτασης  εκατόν  επτά  (107)  ημερολογιακών  
ημερών δηλ. έως την 31-03-2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση,

ε)  το  άρθρο  147  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  
2014/25/ΕΕ”),

στ)  το  γεγονός  ότι  η  εκκρεμότητα πληρωμής  του  1ου εγκεκριμένου  λογαριασμού  του 
έργου (ποσού με το Φ.Π.Α. 7.876,83 ευρώ) και  έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα  
εργασιών, δεν επηρεάζουν τη συμβατική ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου, καθώς  
και την αιτούμενη παράταση,

ζ) το γεγονός ότι το έργο εκτελείται στο κέντρο της πόλης (Πλατεία Ελευθερίας) και κατά  
τη διάρκεια των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και  των  
Θεοφανείων,  θα  δημιουργηθούν  προβλήματα  σε  ότι  αφορά  την  κίνηση  και  την  
εξυπηρέτηση  πολιτών  και  καταστηματαρχών,  από  τις  προσωρινές  περιφράξεις  του  
εργοταξίου και την εκτέλεση των εργασιών εντός αυτών,

η) το γεγονός οι προβλεπόμενες φυτεύσεις και  εργασίες πρασίνου του έργου κρίνεται  
σκόπιμο να εκτελεστούν την άνοιξη και όχι τον χειμώνα,

εισηγούμαστε
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1) την προσωρινή διακοπή των εκτελούμενων εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από  
01-12-2019 έως και 10-01-2020, οπότε και να επανεκινήσουν,

2) τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, εκατόν επτά 
(107)  ημερολογιακών  ημερών  δηλ.  έως  την  31-03-2020,  του  έργου 
“Διαμόρφωση Πλατείας Ελευθερίας (Αρ. Μελ. 46/2017)”, μόνο για την εκτέλεση  
εργασιών φύτευσης και  λοιπών εργασιών πρασίνου που πρέπει να γίνουν την άνοιξη,  
καθώς  και  για  την  οριστική  τοποθέτηση  του  αστικού  εξοπλισμού  (παγκάκια)  και  
ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης του έργου.

Η επιμήκυνση  του  χρόνου  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  και  κρίνεται  
σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της  την αριθ. πρωτ. 21.874/20-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την από 12-
11-2019  αίτηση  του  αναδόχου  του  έργου,  τις  διατάξεις  άρθρου  72  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  -Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  καθώς και τις 
διατάξεις  του  άρθρου  147  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  “Δημόσιες 
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
          Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης εκατόν επτά (107) ημερολογιακών ημερών, 
της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  «Διαμόρφωση  Πλατείας 
Ελευθερίας (Αρ. Μελ. 46/2017)», με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις  31-3-2019, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης μειοψηφεί διότι η παράταξη που εκπροσωπεί δεν 
συμφώνησε εξ αρχής με τη διαμόρφωση της Πλατείας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 272/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης  (Αναπλ.  μέλος),  Ευάγγελος  Θωμάς 
(Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδια υπάλληλο κα  Ελισάβετ Αντωνιάδου.
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη.
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