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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 27/2014  της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 
 

Αριθ.Απόφ: 210/2014 Θέμα: Εξέταση της υπ.αριθ.29758/27-10-2014 εισήγησης του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών και λήψη σχετικής απόφασης. 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη  
και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου με αριθ.πρωτ. 29716/24-10-2014, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ 
3. Κετικίδης Ιωάννης 3.  
4. Μπάτσης Χρήστος 4.  
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 5.  
6.  6.  
7.   7.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την 
τήρηση των Πρακτικών και η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Χατζηπαντελιάδου 
Ειρήνη. 
Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ.πρωτ: 29758/27-
10-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του 
Δήμου Αλμωπίας με θέμα: ‘’Εξέταση αιτημάτων Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας και κ. Τσίμα 
Ευάγγελου’’,  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
‘‘ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτημάτων Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας και κ. Τσίμα Ευάγγελου. 
ΣΧΕΤ:  Α) Η αρ. 29335/20-10-2014 αίτηση παράτασης του κ. Τσίμα 
 Β) Το αρ. 28462/16-10-2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Τ.Κ. Θηριόπετρας. 
 Γ) Το αρ. 20131/31-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς το 
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας. 
           
 

Με το παρόν σας κοινοποιούμε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Θηριόπετρας που 
αφορά στην κατάργηση έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2014 σχετικά με την κατασκευή 
σωληνωτών δικτύων άρδευσης (Β’ σχετικό). Επίσης κοινοποιείται και η αίτηση του κ. Τσίμα 
Ευάγγελου, αναδόχου του έργου «Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Εξαπλατάνου 
(Τ.Κ. Θηριόπετρας)» για παράταση της σύμβασης λόγω μη εγκατάστασής του (Α’ σχετικό). Η 
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εγκατάσταση του αναδόχου δεν έγινε λόγω των αντιρρήσεων του προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας Θηριόπετρας, διότι κρίνει ως επιτακτικότερη ανάγκη για την Τοπική Κοινότητα την 
επισκευή υφιστάμενου τσιμενταύλακα. Το ιστορικό περιγράφεται στο Γ’ σχετικό, αφού ο κ. 
Ουργαντζόγλου έκανε έγγραφο στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου 
Αλμωπίας αιτούμενος τη συνδρομή του στην διερεύνηση του αιτήματός του.’’ 
 
 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ.αριθ.20131/31-07-
2014 (γ΄ σχετικό) έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής: 
   
 
‘’    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αριδαία 31/07/2014  
     ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                  Αρ. Πρωτ: 20131 
          Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
          ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ             

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               ΠΡΟΣ:Συμπαραστάτη του Δημότη και                 

                                                                               της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας 
  Διεύθυνση      : Πλ. Αγγελή Γάτσου         Κοιν:1)  Γραφείο Υποστήριξης αιρετών Οργάνων 
  Πληροφορίες  : Χριστοπούλου Μαρία               2) Πρόεδρο Τ.Κ.Θηριόπετρας 
  Ταχ. Κωδ.      : 58 400, Αριδαία                                                                       
  Fax               : 2384350254                                 
  Τηλ               : 2384321263                   
  e-mail: tech.dep@0598.syzefxis.gov.gr     
 
Σύμφωνα με το 21/14-07-2014 έγγραφό σας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία η αίτηση του 
κ.Ουργαντζόγλου Ιωάννη, Προέδρου Τ.Κ Θηριόπετρας του Δήμου Αλμωπίας. Με το αριθ. 
20050/11-07-2014 έγγραφο ο Πρόεδρος της Τ.Κ αιτήθηκε την επισκευή υφιστάμενου 
τσιμενταύλακα που διέρχεται του οικισμού Θηριόπετρας. Επιπρόσθετα επισημαίνεται στο 
ανωτέρω έγγραφο πως ήδη υπάρχει αρδευτικό έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2014 
όμως αφορά κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης. 
      Το έργο «Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης Δ.Ε.Εξαπλατάνου (Τ.Κ Θηριόπετρας), 
ενώ έχει συμβασιοποιηθεί, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η κατασκευή του. Ο Πρόεδρος αιτείται την 
κατάργηση αυτού του έργου και την υλοποίηση έργου επισκευής υφιστάμενου τσιμενταύλακα, 
καλύπτοντας επιτακτικότερες ανάγκες της Κοινότητας. 
      Σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρα 62 παρ.2β και άρθρο 64 και επειδή δεν έχουν γίνει 
ακόμη εργασίες από τον ανάδοχο του έργου «λόγω μη σχετικής εντολής έναρξης εργασιών και 
εγκατάστασης του αναδόχου κατ΄ επιλογή του φορέα», αλλά και ότι δεν τίθεται θέμα 
αποζημίωσης του αναδόχου, καθώς δεν εκτελέστηκαν καθόλου εργασίες, η αναθέτουσα αρχή 
(Οικονομική Επιτροπή) δύναται να διαλύσει τη σύμβαση, και με αναμόρφωση πλέον του 
Τεχνικού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγγράφει νέο έργο, που να καλύψει την 
επιτακτική ανάγκη της Τοπικής Κοινότητας. 
     Συνεπώς η διαδικασία που είναι δυνατόν να τηρηθεί είναι αφενός να γίνει διάλυση της 
σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) (με επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον δεν καταπίπτει λόγω υπαιτιότητάς του), αφετέρου να 
διαγραφεί ως τίτλος έργου από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014, εγγράφοντας παράλληλα με 
αναμόρφωση νέο, για την κάλυψη επιτακτικότερων για την Τοπική Κοινότητα αναγκών.’’ 
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Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την εισήγηση του Προέδρου. 
3. Την υπ.αριθ. πρωτ: 29758/27-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 
4. Την αρ. 29335/20-10-2014 αίτηση παράτασης του κ. Τσίμα . 
5. Το αρ. 28462/16-10-2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Τ.Κ. Θηριόπετρας. 
6. Το αρ.20131/31-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου. 
7. Την υπ.αριθ.161/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
8. Την υπ.αριθ.20050/11-07-2014 αίτηση του Προέδρου Τ.Κ.Θηριόπετρας 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Για τους προαναφερόμενους εις το σκεπτικό της παρούσας Απόφασης λόγους: 
 

1.Να γίνει διάλυση της σύμβασης που αφορά στο έργο με τίτλο:«Κατασκευή σωληνωτών 
δικτύων άρδευσης Δ.Ε.Εξαπλατάνου (Τ.Κ.Θηριόπετρας»), με επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης στον κ.Τσίμα Ευάγγελο ο οποίος ήταν και ο ανάδοχος του έργου, 
εφόσον δεν καταπίπτει λόγω υπαιτιότητάς του. 
 
2.Να διαγραφεί ως τίτλος έργου: «Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης 
Δ.Ε.Εξαπλατάνου (Τ.Κ.Θηριόπετρας»), από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014, 
εγγράφοντας παράλληλα με αναμόρφωση νέο, για την κάλυψη επιτακτικότερων αναγκών για την 
Τοπική Κοινότητα Θηριόπετρας.  
 
3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 210/2014 
………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Τα Μέλη 

 Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 

                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  30 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 
                                                    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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