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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  239/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. 

ΑΓΡΑ» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε 

την ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση 

του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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. 
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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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 19.652/22.9.2016 εισήγηση 

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

Τίτλος έργου: «Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα».  

Αριθ, μελέτης:   50 / 2014 

 

Συνολική Πίστωση Έργου: 1.000.000,00 € 
Το έργο χρηματοδοτείτο αρχικά από το 

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007 – 2013» με  συγχρηματοδότηση από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  με την υπ΄αρ. 4895/1-7-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

μεταφέρθηκε ως συνεχιζόμενο στο Μέτρο 7 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020 (ΠΑΑ 2014-2020). 

Φορέας Χρηματοδότησης / 

Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης: 

 

Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων 

Δημοπρασίας: 

45/2015 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 24/3/2015 

Απόφαση Ο.Ε.- Επικύρωσης 

Πρακτικών Δημοπρασίας: 

60 / 2015       

Ανάδοχος Έργου: 

 

Κ/ΞΙΑΣ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.  –  

ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 

Ημερομηνία Ανάθεσης 

(Συμφων/κού):  

8 - 6 - 2015 

Ποσό αρχικής Σύμβασης (με ΦΠΑ 

23%): 

500.595,71 € 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τεύχος Α')  «Δημόσιες 

Συμβάσεις Εργων, προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως   ισχύει σήμερα 
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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 απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 

25874/30.12.2014   του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του 

αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 1.000.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου 

έργου: 2015ΣΕ28280012-Ο.Π.Σ.Α.Α:   948977  της Σ.Α. Ε282/8 για την 

κατασκευή  του υπόψη έργου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για 

την αποδοχή των όρων ένταξης και τον καθορισμό του τρόπου 

δημοπράτησης. 

6. Την Α.Π. 15651/8-6-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου 

7. Την Τεχνική Έκθεση μεταβολής στοιχείων μελέτης του έργου “ 

Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα ”, όπως συντάχθηκε από τον 

μελετητή κ. Μιχαλάκα Ζήση. 

8. Την αρ. 24/2016 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πρακτικό 3ο /15-

09-2016), υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου  

            “ Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα ” 

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 παράγοντας και να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το έργο.  

 

1. Αναφορά προβλήματος:  Διαπιστώθηκε κατά των προπαρασκευαστικών 

εργασιών του έργου ότι η κατασκευή του φρεατίου Μ1 είναι προβληματική 

καθώς τόσο το βάθος όσο και η θέση του (απόσταση ορύγματος της τάξης 

των 2m) από την παρακείμενη ιδιοκτησία πιθανό να δημιουργήσουν 

προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου. Αναζητήθηκαν στοιχεία που 

σχετίζονται με την κατασκευή του κτιρίου αλλά δε κατέστη δυνατό να 

βρεθούν καθώς το κτίσμα είναι παλαιό. Εξετάστηκε η λύση της εκτόνωσης 

του αγωγού ομβρίων ανάντη της υφιστάμενης γέφυρας αλλά το κτίριο 

δυτική πλευρά του δρόμου είναι ακατοίκητο και παλαιό και πιθανές 

αναταράξεις για τη δίατρηση του υφιστάμενου τοιχείου του ρέματος να 

επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες στη στατικότητα του. 

 

              Πρόταση: Τροποποίηση της χάραξης με στόχο την εκκένωση του αγωγού 

ομβρίων στον ίδιο αποδέκτη αλλά σε άλλη θέση 50m κατάντη από την αρχική, 

εκμεταλλευόμενοι την οδό που οδηγεί στην  εκκλησία του οικισμού.     

       Αξιολόγηση: Σύμφωνη γνώμη του υπογράφοντα με τη συγκεκριμένη 

πρόταση καθώς: 

• το συνολικό επιπλέον μήκος του αγωγού είναι της τάξης των 30m 
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• η κλίση του τμήματος (Μ2-έως αποδέκτη) μπορεί να διατηρηθεί  

σύμφωνα με την αποτύπωση της νέας θέσης εκβολής 

εξασφαλίζοντας την ομαλή υδραυλική λειτουργία του τμήματος 

Οι παραπάνω αλλαγές θα συμπεριληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

Εργασιών και θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου. 

Εισηγούμαστε 

 τροποποίηση της μελέτης του παραπάνω έργου (σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ. 

2 του Ν. 4412/2016).  
 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την 

αριθµ. 24/2016 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου δηµοσίων έργων καθώς και το 

άρθρο 144, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης του έργου “Ανάπλαση κεντρικού άξονα 

Τ.Κ. Άγρα”, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, σύµφωνα µε το άρθρο 144, 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 239/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

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 κα Χ. Ασηµακοπούλου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

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