
 1 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 202/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. 
 

Σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 8887/7-7-2022 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 πέντε (5) από τα 

(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 

3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος 
2.Ευάγγελος Θωμάς-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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1.Έγκριση 2ου πρακτικού Αποσφράγιση -Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. συστ. 158452 για το έργο με τίτλο 
«Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του 
πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας». 

2.Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ. αριθμ. 3753 
τεμαχίου στο αγρόκτημα Κοινότητας Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας. 

3.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσα – Β΄ Φάση». 

4.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας». 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
 Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 8.776/6-7-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   

 
 
Σχετ :       α) Η αριθ. πρωτ.  7137/01-06-2022 αίτηση του αναδόχου 

                    β) Η Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Πέλλας 
 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΣΗ):  
4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
5. ΣΥΜΒΑΣΗ : α) Ημερομηνία  
                             β) Ποσό  

1.140.000,00 (με ΦΠΑ) 
14/06/2021 
31,19% 
«ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε» 
20/05/2022 
 784.818,98 € (με ΦΠΑ) 

 
Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
1. Σύνολο Εργασιών: 465.682,62 € 

2. ΓΕ & ΟΕ 18%: 83.822,87 € 

3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 

18%: 

549.505,49 € 

4. Απρόβλεπτα 15%: 82.425,82 € 

5. Σύνολο με απρόβλεπτα 

15% 

631.931,31 € 

6. Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & 

ΟΕ: 

987,22 € 

7. Σύνολο 

 

632.918,53 € 

 

 

8. Φ.Π.Α 24%: 151.900,45 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 784.818,98 € 

 

 

 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Συμβατική :  Έξι  μήνες (6 μήνες ) έως 20/11/2022 
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Δ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

-0,00 €  
 

Ε.  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 Το έργο είναι σε εξέλιξη.  
 
ΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η παρούσα τροποποίηση εκπονήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του έργου, 
που προκύπτουν από την έλλειψη διαθεσιμότητάς υλικών από τα εργοστάσια 
παραγωγής, για τους χαλυβδοσωλήνες μαύρους χωρίς ραφή και τα εξαρτήματα 
συνδέσεως τους, (βαλβίδες διακοπής και αντεπιστροφής), λόγω της σημαντικής 
διατάραξης από την, δύο και πλέον ετών, επίδραση της πανδημίας Covid19 η οποία 
επιδεινώθηκε σημαντικά από τις πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Η 
συνθήκη αυτή θα οδηγούσε σε μεγάλη καθυστέρηση και αβεβαιότητα, ως προς τον 
χρόνο υλοποίησης των εργασιών του έργου. Η εφαρμογή στο έργο, των  πλαστικών 
σωλήνων πολυπροπυλενίου (PPR) και των σφαιρικών βαλβίδων διακοπής και 
αντεπιστροφής από πολυπροπυλένιο (PP) προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη την 
εργοστασιακή διαθεσιμότητα των υλικών. 
 

Η τροποποίηση της μελέτης περιλαμβάνει: 

Την αντικατάσταση μαύρων χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή  όπως αυτοί περιγράφονται 
στα άρθρα τιμολογίου: 
 Δ054 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 22/26 mm 

 Δ055 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 35/40 mm  

 Δ056 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 44/49 mm  

 Δ057 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 57/63 mm  

 Δ058 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm  

 Δ059 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 mm   

 Δ060 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm  

 με πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (PPR) αντίστοιχων διατομών.  

 
 Την αντικατάσταση των βαλβίδων  διακοπής και των βαλβίδων αντεπιστροφής όπως 
αυτοί περιγράφονται στα άρθρα τιμολογίου: 
 Δ036 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική, πλήρους διέλευσης, ορειχάλκινη, με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 ins  
 Δ037 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική, πλήρους διέλευσης, ορειχάλκινη, με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 
 Δ038 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική, πλήρους διέλευσης, ορειχάλκινη, με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 
 Δ039 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική, πλήρους διέλευσης, ορειχάλκινη, με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ins  
 Δ044 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 
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 Δ045 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 
με σφαιρικές βάνες και αντεπίστροφα από πολυπροπυλένιο (PP) αντίστοιχων διατομών. 
 

Μεταβολές στις ποσότητες υλικών και εργασιών 

Με την τροποποίηση της μελέτης γίνεται προσπάθεια για την εκτέλεση του έργου στα νέα 
δεδομένα χωρίς καμία μεταβολή στις ποσότητες των υλικών και εργασιών της μελέτης, 
και χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις του κοστολογίου της αρχικής μελέτης, οι οποίες θα 
αντιμετωπισθούν με την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Την τελευταία δεκαετία οι πλαστικές σωλήνες Πολυπροπυλενίου (PPR) χρησιμοποιούνται 
κατά κόρον σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης, ύδρευσης (κρύου & ζεστού νερού 
χρήσεως) κτηριακών έργων εκτοπίζοντας τις μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενες 
σιδεροσωλήνες. Αυτό γίνεται λόγω των σημαντικών τεχνικών πλεονεκτημάτων που 
διαθέτουν οι σωλήνες PPR έναντι των μεταλλικών σωλήνων. Ταυτόχρονα 
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις αντοχής σε πίεση – θερμοκρασία, 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα - κανονισμούς, φέρουν όλες τις 
απαιτούμενες πιστοποιήσεις, είναι ασφαλείς για πόσιμο νερό & εξασφαλίζουν αισθητικά 
άρτιο αποτέλεσμα των εγκαταστάσεων.  

Η παρούσα τροποποίηση δεν μεταβάλει ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
του έργου, εξυπηρετεί τις απρόσμενες συνθήκες περί έλλειψης των σωλήνων που 
επικρατούν την παρούσα περίοδο, και είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των άρθρων 
132 και 156 του Ν. 4412/2016. 
 

Ζ. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Να γίνει δεκτή η εισήγηση για την τροποποίηση της μελέτης του παραπάνω έργου 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  
 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

           Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, την αριθ. πρωτ. 8.776/6-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 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 την τροποποίηση της μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του Κλειστού Κολυμβητήριου 
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Έδεσσας»,  ως προς την αντικατάσταση των μαύρων χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή 

και των βαλβίδων διακοπής και αντεπιστροφής, με πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου (PPR) και σφαιρικές βάνες και αντεπίστροφα από πολυπροπυλένιο 
(PP), αντίστοιχων διατομών όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με το 

άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 202/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:05 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 14-7-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπ. Μακατσώρη. 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 
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