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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  192/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ» 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 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 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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. 

 

O Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 13.293/29.4.6.2016 εισήγηση 

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

«Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/22.02.2005 τεύχος Α') - «Ανάθεση και 

εκτέλεση ∆ηµόσιων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α')  «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης- - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

4. Την αρ. 7/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Έδεσσας για 

Έγκριση µελέτης µε τίτλο “EΠΕΝ∆ΥΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ” 

5. Την αρ. 159/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Έδεσσας 

«Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης “EΠΕΝ∆ΥΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Τ.Κ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ” στο Πρόγραµµα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 

2013”(Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση του Συµφώνου Αποδοχής Όρων. 

6. Την Α.Π. 33253/28-12-2015 Σύµβαση κατασκευής του έργου 

7. Την Τεχνική Έκθεση µεταβολής στοιχείων µελέτης του έργου “EΠΕΝ∆ΥΣΗ 

ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ”, όπως συντάχθηκε από τον µελετητή κ. 

Τσελίδη Ιάκωβο. 

8. Την αρ. 14/2016 οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πρακτικό 2ο /09-06-2016), υπέρ της 

έγκρισης τροποποίησης της µελέτης του έργου  

            “EΠΕΝ∆ΥΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ” 

Και επειδή: 

  Η τροποποίηση της µελέτης του έργου κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του εν 

λόγω έργου και τη σωστή λειτουργία του  προκειµένου να αντιµετωπιστεί 

απρόβλεπτος παράγοντες που προέκυψε από την ηµέρα σύνταξης της µελέτης και 

δηµιουργεί πρόβληµα κατά την υλοποίηση του  

1. Αναφορά προβλήµατος:  Στην παράγραφο 1.3 της αρχικής µελέτης 

αναφέρεται ότι " Για την εκπόνηση της µελέτης χρησιµοποιήθηκε τοπογραφική 

αποτύπωση της λιµνοδεξαµενής η οποία παραχωρήθηκε στην υπηρεσία από 

τον Αναγκαστικό ∆ασικό Συνεταιρισµό Αγίας Φωτεινής". ∆ιαπιστώθηκε κατά 

την υλοποίηση του έργου   και τις τοπογραφικές εργασίες που διενεργήθηκαν 

ότι υπάρχουν µεταξύ των δύο αποτυπώσεων: 
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� Υψοµετρική απόκλιση της τάξης των 6m 

� Οριζοντιογραφική απόκλιση της τάξης του 1m 

� Στροφή της τάξης των 3-5µοιρών  

� Επιπλέον παρατηρήθηκε µεταβολή του φυσικού ανάγλυφου στη 

βορειοδυτική πλευρά της λιµνοδεξαµενής από κατολισθητικά φαινόµενα 

που πιθανότατα να οφείλονται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 

δύο ετών  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι αναζητήθηκαν τα σταθερά σηµεία της 

αρχικής αποτύπωσης προκειµένου να µπορούν να ταυτιστούν οι δύο 

αποτυπώσεις µέσω µετασχηµατισµών και να υλοποιηθεί το έργο σε ανεξάρτητο 

σύστηµα συντεταγµένων και δεν κατέστη δυνατό ο εντοπισµός τους  καθώς 

έχουν περάσει 15 χρόνια από την 1η αποτύπωση. 

  Πρόταση: Προτείνεται η επικαιροποίηση των σχεδίων της µελέτης µε βάση το 

υφιστάµενο ανάγλυφο και την νέα τοπογραφική αποτύπωση.  Η κατασκευή 

τάφρου οµβρίων ανάντη της λιµνοδεξαµενής στη βορειοδυτική πλευρά, µε 

αποδέκτη το φυσικό ρέµα στο πέρας του υπερχειλιστή  

 Επισηµαίνουµε ότι οι τροποποιήσεις  δεν µεταβάλλουν τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά των διατοµών (π.χ. κλίση πρανών), ούτε η αρχική σχεδίαση του 

έργου. 

Οι παραπάνω αλλαγές θα συµπεριληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών και θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου.  

Εισηγούµαστε 

Την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης του έργου “EΠΕΝ∆ΥΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Τ.Κ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ” όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω,, σύµφωνα µε το άρθρο 

45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008». 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

7/2015 απόφαση ∆.Σ., την αριθµ. 14/2016 Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 

∆ηµοσίων Έργων καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του 

Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης του έργου “EΠΕΝ∆ΥΣΗ 

ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ” όπως αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό 

µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 192/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  8.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Σ. Νεσλεχανίδη  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

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