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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 198/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΓ.  ΦΩΤΕΙΝΗΣ» 
(ΑΡ. ΜΕΛ. 22/2018).

Σήμερα  Δευτέρα  29  Ιουνίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών 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. 8.035/25-6-2020 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 τα έξι από τα επτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

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

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος
2. Αντώνιος Ρυσάφης -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 Ουρανία Πασιαλή 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: 

      Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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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 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7.563/17-6-2020 εισήγηση 
της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας  για  έγκριση  του  από  17-6-2020  Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  «Επέκταση   Αρδευτικών 
Δικτύων Νησίου και Αγ. Φωτεινής» το οποίο αναφέρει τα εξής: 

Σας υποβάλουμε τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων :
1) «Επέκταση  Αρδευτικών Δικτύων Νησίου και Αγ. Φωτεινής» (Αρ. Μελ. 22/2018)
2) «Τεχνικό έργο διευθέτησης ομβρίων & επισκευή γέφυρας Τ.Κ Βρυττών -Κατασκευή  

στηθαίου ασφαλείας γέφυρας στην Τ.Κ Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 28/2018)
και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172  
του Ν.4412/2016.

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σήμερα στις 16 / 06 / 2020 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω :
1) Ιωάννης  
Καντούτσης,  
Αρχιτέκτων 
Μηχανικός ΠΕ 

(ως 
πρόεδρος)

2) Δημήτριος 
Ζήμνας,  
Πολιτικός 
Μηχανικός ΤΕ
3) Χριστίνα 
Ασημακοπούλου,  
Πολιτικός 
Μηχανικός ΤΕ
που οριστήκαμε  
επιτροπή 
παραλαβής του 
έργου με την υπ'  
αριθμ. 158/2-06-
2020 απόφαση 
της
Οικονομικής Επιτροπής, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με τον επιβλέποντα,
ΣΑΒΒΑ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗ - ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ και τον ανάδοχο του έργου
κ.Νέτσου 
Αλεξάνδρα και  
έχοντας υπόψη:
1) Tη μελέτη του έργου
2) Την από 2-1-2019 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):

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
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ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1

Εκσκαφή και  
επαναπλήρωση 
χανδάκων 
αρδευτικού δυκτίου 
ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων 
περιοχών. Σε κάθε  
είδος εδάφη εκτός 
από βραχώδη.

m3 380,00 380,00 

2

Αγωγοί υπό πίεση 
από σωλήνες PVC-
U, Ονομαστικής 
πιέσεως 6atm,  
Ονομαστικής 
διαμέτρου 
D225mm

m 302,00 302,00 

3

Σωληνώσεις 
πιέσεως από  
σωλήνες 
πολυαιθυλενίου 
PE100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη 
αντοχή 
MRS10=10MPa),  
με συμπαγές  
τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. 
διαμέτρου DN 
90mm/DN 6 atm

m 513,00 513,00 

4

Παραγωγή,  
μεταφορά,  
διάστρωση,  
συμπύκνωση και  
συντήρηση 
σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από  
σκυρόδεμα 
κατηγορίας  
C20/25

m3 1,50 1,50 

5

Ξυλότυποι ή 
σιδηρότυποι  
επιπέδων 
επιφανειών

m2 8,00 8,00 

6 Χαλύβδινος  
οπλισμός 
σκυροδεμάτων,  
Χάλυβας οπλισμού 

kg 152,00 152,00 
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σκυροδέματος  
Β500Α 

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Αρχικός προϋπολογισμος 12.199,97 € (με Φ.Π.Α. 24%)

β) Ποσό συμφωνητικού 4.722,57 € + 24% Φ.Π.Α. (1.133,42 €) = 5.855,99 € 

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 115/2018 - Κατακύρωσης του συνοπτικού  
διαγωνισμού
δ) Έκπτωση : 52%

ε) Αρχική προθεσμία δύο (2) μήνες 

στ) Παράταση: 

ζ) ΑΠΕ: αρ. 4/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

η) Βεβαίωση 
Περαίωσης έργου 
21-12-2018

θ) Τελική δαπάνη 5.847,22 €

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Με την εργολαβία 
αυτή έγινε:
Με την παραπάνω μελέτη θα επέκταση, των ήδη υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων, με  
σωλήνες PVC διαμέτρου D225 των 6 Atm στο αγρόκτημα Νησίου καθώς και με σωλήνες  
πολυαιθυλενίου διαμέτρου D90 των 6 Atm στον αγρόκτημα Αγ.Φωτεινής, ώστε να  
εξυπηρετούνται περισσότεροι ιδιοκτήτες χωραφιών των περιοχών αυτών
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 
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του έργου 
προτείνει η 
παραλαβή να 
θεωρηθεί 
προσωρινή και 
οριστική.
         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 αριθ. πρωτ. 7.563/17-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για 
έγκριση του από 16-6-2020 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»  όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα 
επείγοντα  ζητήματα», καθώς  και  τις  διατάξεις  των  άρθρου  170  και  172  του  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 
«Επέκταση   Αρδευτικών  Δικτύων  Νησίου  και  Αγ.  Φωτεινής»,  του οποίου 
ανάδοχος είναι η κα Νέτσου Αλεξάνδρα, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 
σκεπτικό της παρούσας. 

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 3-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

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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