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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
12.    ΜΙΚΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (<5%) ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.   
ΠΡΩΤ. 4473/14-03-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BOILER 2000L  ΚΑΙ  ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β)  ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ (ΟΜΑΔΑ Δ)».

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  6.664/12-4-2019  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. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- 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 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. Έγκριση  Πρακτικού  2  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 

ανάδειξη του  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)».
2. Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
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3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Καρυδιάς».  
4. Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
         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 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6113/5-4-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ.& Π., η οποία έχει ως εξής:     
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την αριθ. 53Π/17 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, που  

αφορά τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας του  
θέματος

2. Την  αριθ.  258/18  απόφαση  της  Ο.Ε.  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  
προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού του θέματος.

3. Την  αριθ.  49/19  απόφαση  της  Ο.Ε.  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  
προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού του θέματος.

4. Την αριθ. πρωτ. 4473/14-03-2019 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας και της  
αναδόχου  εταιρείας  «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Α.Ε.  
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

5. Την αριθ. πρωτ. 5738/1-4-2019 αίτηση του αναδόχου για μικρή τροποποίηση του  
φυσικού  αντικειμένου  της  προμήθειας,  η  οποία  προτείνεται  για  την  καλύτερη  
λειτουργία του υπό προμήθεια συστήματος  

Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι :
Α)  Το  υπό  προμήθεια  σύστημα  ηλιακών  συλλεκτών  –  Boiler,  είναι  σκόπιμο  να  μη 
λειτουργήσει  αυτόνομα  αλλά  να  συνδεθεί  συνδυαζόμενο  με  το  υπάρχον  σύστημα  
συλλεκτών - Boiler που ήδη λειτουργεί.
Β) Η τοποθέτηση θερμομεικτικών βαλβίδων και τρίοδης ηλεκτροβάννας δεν εξυπηρετεί  
τον  παραπάνω  σκοπό,  αλλά  τεχνικά  αυτό  επιτυγχάνεται  με  σύστημα  βανών  και  
βαλβίδων ασφαλείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο σύνδεσης που συνοδεύει την  
πρόταση του αναδόχου. 
Γ)  Η  τοποθέτηση  των  προτεινόμενων  υλικών  αντί  της  τρίοδης  ηλεκτροβάννας  και  
θερμομειτικών  βαλβίδων  αποτελεί  μικρή τροποποίηση  του  φυσικού  αντικειμένου  της  
σύμβασης  της  τάξεως  του 3,55% < 5%,  αφού  η προϋπολογισθείσα αξίας  τους  είναι  
344,00€ σε σύνολο  9.677,42€ της ΟΜΑΔΑΣ Β της προμήθειας.

Και επειδή, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,  
όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 : «Η Οικονομική  
Επιτροπή: [...] Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%)  
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων  
(120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Στις συμβάσεις  
του  προηγούμενου  εδαφίου  εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  με  αιτιολογημένη  
απόφασή της».

Εξηγούμαστε
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Την έγκριση της μικρής τροποποίησης (<5%) του φυσικού αντικειμένου της αριθ. πρωτ.  
4473/14-03-2019 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού  
κολυμβητήριου  Έδεσσας:  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  Boiler  2000L  και  ηλιακών  
συλλεκτών (ΟΜΑΔΑ Β) και Προμήθεια και τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα (ΟΜΑΔΑ 
Δ)», σύμφωνα με την πρόταση του αναδόχου.
       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 
την  αριθ.  πρωτ.  6113/5-4-2019  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τ.Υ.&  Π.,  την  αριθ.  πρωτ. 
5738/1-4-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου,  την αριθ. πρωτ. 4473/14-03-2019 
σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας και της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», την περίπτωση δ' της 
παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
-Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  από 
την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Εγκρίνει τη μικρή τροποποίηση (<5%) του φυσικού αντικειμένου της αριθ. 
πρωτ.  4473/14-03-2019 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης 
κλειστού  κολυμβητήριου  Έδεσσας:  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  Boiler  2000L  και 
ηλιακών συλλεκτών (ΟΜΑΔΑ Β) και Προμήθεια και τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα 
(ΟΜΑΔΑ Δ)», σύμφωνα με την πρόταση του αναδόχου.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 113/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπύρο Μακατσώρη.
-Αντιδήμαρχο Τ. Υ., Πολεοδ. & Προγραμματισμού κ. Χρήστο Βερικούκη.
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