
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ (Α’  ΦΑΣΗ)»  (ΑΡ. 
ΜΕΛ. 2/2019).

Σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ..  συνεδρίασε  με την 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης     και  σε  εφαρμογή  της  παρ.  1  του  άρθρου  10  του 
Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 539/15-1-2021 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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  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 συμμετείχαν  και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη  της συνεδρίασης  της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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            «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  Ευφυούς  Συστήματος  Διαχείρισης  και 
Παρακολούθησης  Παρόδιας  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  με  χρήση  εμβυθισμένων 
Αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 

       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 8/1/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. 
&  Πολεοδομίας  για  έγκριση  του  από  8/1/2021  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας 
(Α΄Φάση)», η οποία αναφέρει τα εξής: 

   Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Α΄Φάση)» (ΑΡ. ΜΕΛ. 02/2019) 
και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172  
του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 08/01/2021 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω :

1) Ιωάννης Καντούτσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ (ως πρόεδρος)

2) Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

3) Σπυρίδων Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής  του έργου με την υπ' αριθμ. 362/01-12-2020  απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την επιβλέπουσα,

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ,  τον ανάδοχο του έργου

ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε.Δ.Ε. και έχοντας υπόψη:

1) Tη μελέτη του έργου

2) Την από 30-09-2019 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις  
του

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016):
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Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1
Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις  
ορυγμάτων υπογείων δικτύων

μ2 120,00 120,00

2
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 
βάθος έως 8 cm

μ2 4.900,00 4.900,00
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3 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού μ2 11.203,35 11.203,35

4
Ασφαλτικές συνδετικές 
(ισοπεδωτικές) στρώσεις  
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

μ2 3.158,58 3.158,58

5 Ασφαλτική προεπάλειψη μ2 1.901,17 1.901,17

          

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α) Αρχικός προϋπολογισμός: 211.457,57 € (με  Φ.Π.Α. 24%)

β)  Ποσό συμφωνητικού: 73.777,26 € + 24% Φ.Π.Α. (17.706,54 €) = 91.483,80 €
γ) Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού - αρ. 84/26-03-2019 απόφαση Οικονομικής  
Επιτροπής
δ) Έκπτωση : 57%

ε) Αρχική προθεσμία: τρεις (3) μήνες

στ) Παράταση: έως 15/09/2019 - αρ.  162/17-07-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ζ) ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ - αρ. 179/26-08-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

η) Περαίωση έργου: 19/08/2019

θ) Τελική δαπάνη: 89.916,94 €

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Στο έργο πραγματοποιήθηκαν,  ανάλογα με τις  κατά τόπους ανάγκες,  οι  εξής εργασίες:  α)  
απόξεση  υπάρχοντος  φθαρμένου  ασφαλτικού  τάπητα  αστικής  οδού  με  χρήση  φρέζας  
(φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος  
ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες  
πλήρους  αποκατάστασης  φθαρμένων  οδοστρωμάτων  λόγω  μεγάλης  κυκλοφορίας  και  
παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι  
λάκκοι  μικρής  έκτασης,  καθώς  και  εκτεταμένες  διαβρώσεις  οδοστρωμάτων).
Οι  εργασίες  ασφαλτόστρωσης  αφορούσαν  σε  οδούς  της  πόλης  της  Έδεσσας  και  οι  
παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν αναλόγως με το βαθμό φθοράς τους.

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις  
βρήκε  

όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών
τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο  
αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και τον χρόνο

που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου (15 μήνες) προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί

προσωρινή και οριστική.
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         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την από 8-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 
8-1-2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις 
άρθρου  72 του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  πως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 40 
παρ. 1ίί του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο  επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση 
οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας  Ιθαγένειας  και  της  Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των 
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  άλλες  διατάξεις», καθώς  τέλος  και  τις 
διατάξεις  τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής  Παραλαβής του έργου 
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Α΄Φάση)», (Α.Μ.  2/2019),  του 
οποίου ανάδοχος είναι ο Ζαρκάδας Ν. Απόστολος ΕΔΕ, όπως αυτό παρουσιάστηκε 
αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 
        Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης  στο  συγκεκριμένο  θέμα,  αιτιολογώντας  ότι  θεωρεί  ότι  δεν  εμπίπτει  στις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής καθώς αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αρμόδια υπάλληλο κα Ελ. Αντωνιάδου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.
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