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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ   
ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ».

Σήμερα Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 6043/19-3-2018 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτικό 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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
         Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το αριθ. πρωτ. 5711/13-3-
2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης στην Τ. Κ. Νησίου», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ»

Ανάδοχος
:

ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Στην Έδεσσα σήμερα την 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. οι  
υπογράφοντες:

1. Ζήμνας Δημήτριος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ασημακοπούλου Χριστίνα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος της Επιτροπής
3. Δίου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος μέλος της Επιτροπής

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την αριθ. 323/18.12.2017 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας με θέμα την «Συγκρότηση  
Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου “Κατασκευή  
Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νησίου”»,

έχοντας υπ’ όψιν:
• Τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων 
• Τα συμβατικά τεύχη του έργου
• Την από 16.09.2016 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
• Την τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία:

o Συντάχθηκε από τον ανάδοχο «ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟ»
o Υποβλήθηκε με την αριθ. πρωτ. 14220/12.07.2016 αίτηση
o Ελέγχθηκε  –  υπογράφηκε,  στις  14.09.2016,  από  τον  επιβλέποντα,  

σύμφωνα με  την  αριθ.  πρωτ.  8519/27.04.2016 απόφαση  Ορισμού 
Επιβλέποντα Έργου:

 Δανιηλίδη Θεόδωρο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
o Θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων  

της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Πολεοδομίας,  
στις 14.09.2016

μεταβήκαμε
επί τόπου του έργου παρουσία και του αναδόχου ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ και 

Προβήκαμε
στην προσωρινή και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών  
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών  
θεμάτων» και του εκτελεστικού του διατάγματος ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων  
Έργων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδιαίτερα με τα άρθρα  
11 και 53 του Ν.3669/2008, και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας  
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και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

Α/
Α Είδος Εργασίας Α.Τ

Μον. 
Μέτρ

.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

Πρ/σμος Εκτελ.
ΟΜΑΔΑ Α – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Χωματουργικές 
Εργασίες Κτιριακών 
Έργων. Εκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων 
με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη

001 m3 28,82 28,82 Είκοσι οκτώ και ογδόντα δύο 
εκατοστά

2
Συνήθη δάνεια 
υλικών Κατηγορίας  
Ε1 έως Ε4

002 m3 110,8 110,8 Εκατόν δέκα και ογδόντα 
εκατοστά

3

Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών,  
εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων

003 m3 139,62 139,62 Εκατόν τριάντα εννέα και  
εξήντα δύο εκατοστά

4
Υπόβαση 
οδοστρωσίας  
μεταβλητού πάχους

004 m3 43,80 43,80 Σαράντα τρία και ογδόντα 
εκατοστά

ΟΜΑΔΑ Β – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Επάλειψη 
επιφανειών 
σκυροδέματος με 
υλικό ασφαλτικής 
βάσεως εν θερμώ

005 m2 42,50 42,50 Σαράντα δύο και πενήντα 
εκατοστά

2

Προμήθεια,  
μεταφορά επιτόπου,  
διάστρωση και  
συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς 
χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από  
σκυρόδεμα 
κατηγορίας C10/12

006 m3 5,00 5,00 Πέντε

3

Προμήθεια,  
μεταφορά επιτόπου,  
διάστρωση και  
συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς 
χρήση αντλίας.Για 
κατασκευές από  
σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

007 m3 27,47 27,47 Είκοσι επτά και σαράντα επτά 
εκατοστά

4 Ξυλότυποι χυτών 
τοίχων 008 m2 85,00 85,00 Ογδόντα πέντε

5
Χαλύβδινοι οπλισμοί  
κατηγορίας B500C 
(S500s)

009 kgr 1974,00 1974,00 Χίλια εννιακόσια εβδομήντα 
τέσσερα

1. Αντικείμενο του Έργου – Συνοπτική Περιγραφή
Το έργο αφορά σε κατασκευή τοιχίου στην Τοπική Κοινότητα Νησίου του Δήμου  
Έδεσσας, με σκοπό την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του εν λόγω 
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οικισμού, που εγκρίθηκε με την 436/1990 (ΦΕΚ656Δ/22-1-90) απόφαση Νομάρχη  
Πέλλας ή οποία αναδημοσιεύτηκε με την αριθ. 60/1995 (ΦΕΚ29Δ/24-1-95) απόφαση  
Νομάρχη Πέλλας. Σκοπός κατασκευής είναι η διαμόρφωση των, προβλεπόμενων στο  
ρυμοτομικό σχέδιο, κοινοχρήστων χώρων και η αντιστήριξη κοινοτικής οδού που  
συνδέει το Νησί με τον οικισμό της Παναγίτσας, η οποία στη θέση κατασκευής του  
τοιχίου έχει υψομετρική διαφορά έως και 2,5 μ. σε σχέση με το φυσικό έδαφος. Επίσης  
με την κατασκευή του τοιχίου οριοθετείται η θέση του προβλεπόμενου πεζόδρομου  
πλάτους 3 μ., ο οποίος θα οδεύει στον πόδα του τοιχίου.

2. Μελέτη – Απευθείας Ανάθεση
Συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 27/2016 Τεχνική Μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε από  
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και με την αριθ. 108/2016  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας ανατέθηκε η κατασκευή του  
έργου κ. Μητσαράκη Πέτρο (ανάδοχος) με απευθείας ανάθεση.

3. Σύμβαση – Εγκατάσταση Αναδόχου
Την 04-07-2016υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  
μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, Γιάννου Δημήτριου και του αναδόχου Μητσαράκη  
Πέτρου

Με την υπογραφή της σύμβασης δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών και  
εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος.

4. Προθεσμίες – Περαίωση Έργου
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν τέσσερις (4)  
μήνες (ήτοι έως τις 03-11-2016 σύμφωνα με την ημερομηνία υπογραφής της  
σύμβασης).

Το έργο περαιώθηκε την 16.09.2016 όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης του  
προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι εντός της προθεσμία που τέθηκε  
αρχικά

5. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου δεν συντάχθηκε Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έργων

6. Λογαριασμοί – Εντολές Πληρωμής
Συντάχθηκε Ένας(1) Λογαριασμός συνολικής δαπάνης 10.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8.064,52 €
ΓΙΑ ΦΠΑ 24% 1.935,58 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 10.000,00 €
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 10.000,00 €

7 Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε την επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα  
αυτών βρήκε ότι έχουν καλώς και προβαίνει στην παραλαβή του έργου ποσοτικά και  
ποιοτικά.

8 Είδος Παραλαβής 
Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη τo άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο 
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εγγυήσεως σύμφωνα με το Ν.1418/84 & ΠΔ 609/85 "Περί εκτελέσεως των Δημοσίων 
έργων όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, ήτοι Δεκαπέντε μήνες από 
την ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά 
και οριστικά. 

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το αριθ. πρωτ. 5711/13-3-2018 
Πρωτόκολλο  Προσωρινής  κι  Οριστικής  Παραλαβής  της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου  73  παρ.  5  και  άρθρου  75  του  Ν  3669/2008(ΦΕΚ  116/18-6-2008  τ.Α’) 
“Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ. Κ. Νησίου» του οποίου ανάδοχος είναι 
ο Μητσαράκης Πέτρος, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
15:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 54/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-3-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη. 
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