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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ»  (ΑΡ. 

ΜΕΛ. 11/19). 
 

   Σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 
Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε 

εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1.342/4-2-2022 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. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
2. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό 

μέλος. 
 

 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-
Βλαδίκα και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ το μέλος 

Ιωάννης Μουράτογλου με τηλεδιάσκεψη. 
           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), το παρακάτω θέμα:  
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1. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών 
πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Έδεσσας». 

2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση 
και προβολή του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της 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. 

           Το μέλος  Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε και συμμετείχε στη συνεδρίαση δια 
ζώσης κατά την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. 
           Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 4ο, 5ο, 6ο 7ο, 

8ο , 9ο, 1ο, 2ο και 3ο. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 1.002/31-1-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 18-1-2022 Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», η οποία αναφέρει τα εξής:  
 
Σας υποβάλουμε τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 

1.«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»  

2.«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ»  
και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του 
Ν.4412/2016. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
Στην Έδεσσα σήμερα 18-1 ημέρα Τρίτη του έτους 2022 οι κάτωθι υπογραφόμενοι:  
1. Ελένη Σύρκου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος,  
2. Θεόδωρος Δανιηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Υπάλληλος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας και 
3. Φανή Γιούσμη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας  
που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ- Β΄ΦΑΣΗ» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 296/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΝΩΡΠ-ΥΨ7) Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, αφού 
μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με την ανάδοχο του έργου κα Ρώσσιου Βιργινία και 

τον επιβλέποντα κο Νεσλεχανίδη Σάββα και 

  έχοντας υπόψη:   

• Το Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Την υπ’ αριθμ. 22109/15-11-2019 (ΚΗΜΔΗΣ: 19SYMV005859133 2019-11-15) 
Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κου Γιάννου Δημήτριου 
και της αναδόχου κας Ρώσσιου Βιργινίας του Κωνσταντίνου. 
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• Με την υπ’ αριθμ. 125/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 1η 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 31-
07-2020. 

• Με την υπ’ αριθμ. 162/2021  απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε o 1oς 
Α.Π.Ε. ο οποίος είναι μειωτικός κατά 1,63 € (με Φ.Π.Α. 24 %) σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση. 

• Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 

• Τον παρακάτω πίνακα. 
 

παραλαμβάνουμε προσωρινά & οριστικά  το υπ’ όψιν έργο. 
 

 Εργασίες προϋπολογισμού 

 1. 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Α.Τ.: 1  

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm 

 Από  1ο ΠΠΑΕ :   695,00    M2  

 Άθροισμα :   695,00    M2 Για την 

παραλαβή: 

  695,00    M2 

2 Α.Τ.: 2 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου 

 Από  1ο ΠΠΑΕ :   

4.007,00    

M2 
 

 Άθροισμα :   

4.007,00    

M2 Για την 

παραλαβή: 

  

4.007,00    

M2 

3 Α.Τ.: 3 

 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Από  1ο ΠΠΑΕ : 4.007,00    M2  

 Άθροισμα :     

4.007,00    

M2 Για την 

παραλαβή: 

  

4.007,00    

M2 

 Ολογράφως : τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο 

 2. ΟΜΑΔΑ Β:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

4 Α.Τ.: 4 

 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

 Από  1ο ΠΠΑΕ :     773,00    M2  

 Άθροισμα :     

773,00    

M2 Για την 

παραλαβή: 

    

773,00    

M2 

 Ολογράφως : τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε 

 

*Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα οι διάφορες εργασίες έχουν περιγραφεί συνοπτικά. 
Ισχύει όμως η πλήρης περιγραφή του Τιμολογιακού άρθρου που αναγράφεται στην οικία 
στήλη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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1. Αντικείμενο της εργολαβίας 

  Με το παρόν Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνονται οι               
εργασίες του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ- Β΄ΦΑΣΗ».  

 

  

       
2. Ιστορικό της εργολαβίας 

 • Το έργο δημοπρατήθηκε στην 30-08-2019 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης. 

 

 • Ο αρχικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 57.096,48 € με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

 

 • Ανάδοχος αναδείχθηκε η κα ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 53,97%.  

 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση 187/24-09-2019 της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. 

 

 • Συμβατικό αντικείμενο 26.283,12 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..  

 • Η εκτέλεση του έργου ξεκίνησε στις 15-11-2019.  

   

3. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες 

 • Με την υπ’ αριθμ. 162/2021  απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε o 
1oς Α.Π.Ε. ο οποίος είναι μειωτικός κατά 1,63 € (με Φ.Π.Α. 24 %) σε σχέση με την 
αρχική σύμβαση. 

 

 

4. Προθεσμίες 

 • Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15-11-2019 με ημερομηνία περαίωσης στις 12-05-
2020. 

 

 • Δόθηκε μία (1) παράταση για την περαίωση του έργου με καταληκτική ημερομηνία 
εργασιών την 31-7-2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 125/2020 απόφαση της Ο.Ε. 
του Δήμου Έδεσσας. 

 

 • Με την από 12-06-2020 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Διευθύνουσας του 
έργου Υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα έως τις 31-07-
2020. 

 

 • Η Ανάδοχος υπέβαλε την τελική επιμέτρηση στις 22-07-2020 με το υπ’ αριθμ.9358 
αίτημα της, ελέγχθηκε εγκρίθηκε την 22-7-2020 από την Διευθύνουσα του έργου 
Υπηρεσία. 

 

       
5. Ποσοτική Παραλαβή 

 • Η  Επιτροπή Προσωρινής & Οιστικής Παραλαβής αφού εξέτασε κατά το εφικτό τις 
επιμετρήσεις που περιέχονται στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, οι οποίες συμφωνούν με τις ποσότητες της Τελικής 
Επιμέτρησης διαπίστωσε ότι κατά  είδος και ποσότητα οι εργασίες πού   εκτελέσθηκαν, 
και  τις  οποίες   παραλαμβάνει, είναι όπως  περιγράφονται  στον  Παρόν Πρωτόκολλο. 

       

6. Ποιοτική Παραλαβή 

 • Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας διαπίστωσε  
ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν  έντεχνα  και σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις  
συμβατικές  υποχρεώσεις  του  αναδόχου. 

       

 7. Αιτήματα της Αναδόχου      

 
• Η ανάδοχος του έργου δεν προέβαλε κανένα αίτημα και συνεπώς η επιτροπή 

παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου.   

 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα ένα από τα οποία ένα 
παρέλαβε η ανάδοχος  
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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 1.002/31-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του 
από 18-1-2022 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 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (Α.Μ. 11/2019), 
του οποίου ανάδοχος είναι η Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε 

αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.  
         Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η 

Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 42/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:25 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 10-2-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

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

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