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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  119/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 

 Σήµερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε 

κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 8.146/21.4.2016 εισήγηση 

της ∆/νσης Τ. Υ. & Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
α) Την αριθ. 42/2013 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας ∆ήµου 
Έδεσσας, προϋπολογισµού 2.769.000,00€ (Υποέργο 1: 2.706.000,00 ευρώ), για το έργο 
«Ανάπλαση Οικισµού Κλεισοχωρίου». 
β) Την, από 27/12/2013, υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της Κ/Ξ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.– ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για το ίδιο έργο «Ανάπλαση 
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Οικισµού Κλεισοχωρίου». 
γ) Την αριθ. 27162/08.09.2014 αίτηση του Αναδόχου για οκτάµηνη (8 µήνες) παράταση 
εκτέλεσης του έργου, λόγω προβληµάτων που εντοπίστηκαν. 
δ) Το, αριθ. 27162/07.10.2014 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποία υποβλήθηκε εισήγηση 
για 6µηνη παράταση του έργου. 
ε) Το, αριθ. 30571/14/26.05.2015 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο υποβλήθηκε 
εισήγηση για 4µηνη παράταση του έργου (έως 27/10/2016). 
στ) Το αριθ. 2106/28.05.2015 έγγραφο ∆ιατύπωσης σύµφωνης γνώµης από την Αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» 
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). 
ζ) Την, αριθ. 118/2015, απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Έδεσσας µε την οποία 
εγκρίθηκε η 4µηνη παράταση του έργου 
η) Την αριθ. 27056/14.10.2015 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου 
κατά 130 ηµέρες. 
θ) Το, αριθ. 27056/20.10.2015 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση 
για 50ήµερη παράταση του έργου (έως 16/12/2016). 
ι) Το αριθ. 3256/27.10.2015 έγγραφο ∆ιατύπωσης σύµφωνης γνώµης από την Αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» 
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). 
ια) Την, αριθ. 271/2015, απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Έδεσσας µε την οποία 
εγκρίθηκε η 50ήµερη παράταση του έργου 
ιβ) Το πρακτικό της, αριθ. 12/03.11.2015 συνεδρίασης του ∆Σ της ∆ΕΥΑΕ. 
1γ) Το, αριθ. 31446/03.12.2015 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο υποβλήθηκε 
εισήγηση για 15ήµερη παράταση του έργου (έως 31/12/2016). 
ιδ) Το αριθ. 3792/07.12.2015 έγγραφο ∆ιατύπωσης σύµφωνης γνώµης από την Αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» 
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). 
ιε) Την, αριθ. 281/2015, απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Έδεσσας µε την οποία 
εγκρίθηκε η 15ήµερη παράταση του έργου 
ιστ) Την αριθ. 33078/23.12.2015 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου 
κατά 120 ηµέρες. 
ιζ) Την, αριθ. 06/2016, απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Έδεσσας µε την οποία εγκρίθηκε 
η 90ήµερη παράταση του έργου (έως 30/03/2016) 
ιη) Το, αριθ. 33078/15/19.01.2016 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποίο υποβλήθηκε 
εισήγηση για 90ήµερη παράταση του έργου (έως 30/03/2016), συνοδευόµενη από την 
06/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ιθ) Το αριθ. 729/30.03.2016 έγγραφο ∆ιατύπωσης σύµφωνης γνώµης από την Αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» 
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). 
κ) Την αριθ. 6411/29.03.2016 αίτηση του Αναδόχου για δίµηνη (2 µήνες) παράταση 
εκτέλεσης του έργου, λόγω προβληµάτων που εντοπίστηκαν. 
κα) Το, αριθ. 6411/05.04.2016 έγγραφο της υπηρεσίας µας µε το οποία υποβλήθηκε εισήγηση 
για 45ήµερη παράταση του έργου (έως 13/05/2016). 
κβ) Το αριθ. 845/21.04.2016 έγγραφο ∆ιατύπωσης σύµφωνης γνώµης από την Αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» 
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). 
κγ) Το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείµενο του έργου στις 31/12/2015, 
καθώς στον τελευταίο (12ο) λογαριασµό για το έτος 2015 που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο 
µε το αριθ. 33315/29.12.2015 πρωτόκολλο, υπάρχει υπόλοιπο εργασιών ποσού 102.224,30€ 
(µε αναθεώρηση – ΦΠΑ). 
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κδ) Το αριθ. 3691/02-12-2015 της ∆ιαχειριστικής Αρχής: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), όπου αναφέρεται ότι οι πράξεις που δεν 
θα δηλωθούν ως ολοκληρωµένες και λειτουργικές µέχρι τις 31/12/2015 είτε πρέπει να 
ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν µέχρι τις 31/03/2017 µε αποκλειστική επιβάρυνση του 
δικαιούχου, είτε να απ-ενταχθούν. 
 

Εισηγούµαστε 
Την επικύρωση των παλαιότερων αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Έδεσσας (Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του Έργου) για τις 
προηγούµενες παρατάσεις που δόθηκα και επιπλέον την 45ήµερη παράταση του έργου 
«Ανάπλαση Οικισµού Κλεισοχωρίου», προκειµένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο 
του, στις 13/05/2016, καθώς το αντίστοιχο έργο της Ύδρευσης (που περιλαµβάνει εργασίες 
που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την ανάπλαση) δεν είχε ολοκληρωθεί έως τις 30/03/2016 
(ολοκληρώθηκε στις 31/03/2016) και επίσης, θεωρούνται βάσιµες οι αιτιάσεις που 
υποβάλλονται στην (κ) σχετική αίτηση του αναδόχου και αναφέρονται στις δυσκολίες που 
ενέκυψαν µετά την επιβολή πλήρους αργίας των τραπεζών µε την ΠΝΠ της 30.06.1015, η 
οποία διήρκεσε µέχρι τις αρχές Αυγούστου, όταν µε νεότερη ΠΝΠ εφαρµόστηκε περιορισµός 
στην κίνηση κεφαλαίων (capital control). Εκτός των άλλων το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, 
καθώς υπολείπονται µόνο οι ασφαλτοστρώσεις στα σηµεία που εκτελέστηκε έως τις 
31.03.2016 το έργο της ύδρευσης, καθώς και εργασίες αποκατάστασης φθορών και 
αντικατάστασης υλικών». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

προκειµένου να θέσει ερώτηση, η οποία απαντήθηκε από τον Προϊστάµενο της 

∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Την επικύρωση των παλαιότερων αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Έδεσσας (Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του 

Έργου) για τις προηγούµενες παρατάσεις που δόθηκαν και επιπλέον την 45ήµερη 

παράταση του έργου «Ανάπλαση Οικισµού Κλεισοχωρίου», προκειµένου να 

ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του, στις 13/05/2016, καθώς το αντίστοιχο έργο 

της Ύδρευσης (που περιλαµβάνει εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την 

ανάπλαση) δεν είχε ολοκληρωθεί έως τις 30/03/2016 (ολοκληρώθηκε στις 31/03/2016) 

και επίσης, θεωρούνται βάσιµες οι αιτιάσεις που υποβάλλονται στην (κ) σχετική αίτηση 

του αναδόχου και αναφέρονται στις δυσκολίες που ενέκυψαν µετά την επιβολή 

πλήρους αργίας των τραπεζών µε την ΠΝΠ της 30.06.1015, η οποία διήρκεσε µέχρι τις 

αρχές Αυγούστου, όταν µε νεότερη ΠΝΠ εφαρµόστηκε περιορισµός στην κίνηση 
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κεφαλαίων (capital control). Εκτός των άλλων το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, 

καθώς υπολείπονται µόνο οι ασφαλτοστρώσεις στα σηµεία που εκτελέστηκε έως τις 

31.03.2016 το έργο της ύδρευσης, καθώς και εργασίες αποκατάστασης φθορών και 

αντικατάστασης υλικών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  119/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  16.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Θ. ∆ανιηλίδη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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