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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ» 

(Α.Μ. 05/2019). 
 

   Σήμερα Τρίτη 22 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. 2.039/18-2-2022 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 έξι (6) 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, 

6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
 

 

           Ο Πρόεδρος καθώς και όλα τα παρόντα μέλη συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια 

ζώσης. 
           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 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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 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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● Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή 
στραγγιστηρίου και αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ. Φωτεινής» (αριθμ. 
μελέτης 5/2021). 

          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 αριθμ. πρωτ. 1.412/7-2-2022 εισήγηση της 

Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 1-2-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων 

στη Δ.Ε. Έδεσσας», η οποία αναφέρει τα εξής:  
 
 Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» και εισηγούμαστε την 
έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.    

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ» (αρ. μελ. 05/19), που εκτελέσθηκαν από την ανάδοχο εργοληπτική 
επιχείρηση «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 
 

Οι παρακάτω υπογράφοντες : 

• Δανιηλίδης Θεόδωρος - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος 

• Αντωνιάδου Ελισσάβετ - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος  

• Ασημακοπούλου Χριστίνα - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος  

Αφού μετέβησαν στον τόπο του έργου, σήμερα      01-02-2022 ημέρα Τρίτη, με βάση την 
Απόφαση με αριθ. 335/2021 Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που 
εκτελέστηκαν για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ» (Αρ. Μελ.05/19)    και  έχοντας υπόψη:         

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

1. Την αριθ. 05/2019 Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τ.Υ. του 
Δήμου Έδεσσας. 

2. Την αριθ. 192/19 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για 
«Κατάρτηση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΕΔΕΣΣΑΣ”.  

3. Την αριθ. πρωτ. 18571/27-09-2019 Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού 
Διαγωνισμού του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ” (Αριθ. μελ. 05/19). 

4. Το αριθ. πρωτ. 19885/16-10-2019 Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου. 

5. Την υπ’ αριθμόν 224/19 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, 
με την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 15-10-2019, κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος  για την εκτέλεση 
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του έργου, η εταιρία «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με 
ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε τοις εκατό (35,00%).  

6. Το αριθ. πρωτ. 20815/31-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. – 
Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση δικαιολογητικών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 103&80 του Ν.4412/16. 

7. Το αριθ. πρωτ. 21057/01-11-2019 έγγραφο της «ALMOTEK I.K.E.», για υποβολή 
των παραπάνω δικαιολογητικών. 

8. Το αριθ. πρωτ. 21078/04-11-2019, Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. 

9. Την αριθ. 245/19 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του Πρακτικού 
Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης, 
για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ”. 

10. Την αριθ. πρωτ. 22465/20-11-2019 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο εκλήθη ο 

ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

11. Την από 28-11-2019 αίτηση της «ΑΛΜΟΤΕΚ Ι.Κ.Ε» , για χορήγηση παράτασης του 
χρόνου προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

12. Την αριθ. πρωτ. 23062/28-11-19 χορήγηση της παραπάνω παράτασης της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. 

13. Την με αριθ. πρωτ. 23371/03-12-2019 Σύμβαση κατασκευής έργου για ποσό 
25.999,89€ (με Φ.Π.Α.). 

14. Τον 1ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που εγκρίθηκε με την 
αριθ. 203/20 Ο.Ε.  

    (μετά από την θετική γνωμοδότηση του Τεχν. Συμβ. Δ.Ε.της Π.Ε. Πέλλας της ΠΚΜ, 
με αρ. 36/20, Πρακτικό 5ο /29-05-2020)  

15. Την από 13-07-2020 Τελική Επιμέτρηση. 
16. Την από 01-04-2020 Βεβαίωση Περαίωσης.  

 
Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης - ανακατασκευής πεζοδρομίων µε 
πλακόστρωση στην Δ.Ε. Έδεσσας. Οι εργασίες ήταν απαραίτητες για την ασφαλή κίνηση 
των πεζών και ατόμων µε κινητικά προβλήματα, σε σημεία στα οποία τα υφιστάμενα 
πεζοδρόμια είχαν καταστραφεί: α) από το ριζικό σύστημα των δένδρων β) την  φθορά 
λόγω παλαιότητας και χρήσης & γ) λόγω εργασιών κατασκευής άλλων έργων. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ραμπών, για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πολιτών, σε σημεία τα οποία ορίσθηκαν από την Υπηρεσία. 
Κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια σε σημεία όπου δεν υπήρχαν ή ήταν ημιτελή. 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.  

• Συμβατική δαπάνη έργου    :  25.999,89€  (με 24% Φ.Π.Α.) 

• Δαπάνη με τον 1Ο  Α.Π.Ε.   : 25.865,63 € (με 24% Φ.Π.Α.), μειωτικός κατά -
0,52%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

• Λογαριασμοί:  

1ος Λογαριασμός        : 19.012,09€ (με 24% Φ.Π.Α.) 

2ος Λογαριασμός        :   6.853,54€ (με 24% Φ.Π.Α.) 
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Σύνολο πληρωμών : 25.865,63€ (με 24% Φ.Π.Α.) 

 

 

Δ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.  

Οι εργασίες και οι ποσότητες που ακολουθούν, είναι αυτές που  αναγράφονται στην Τελική 
Επιμέτρηση του έργου,  σύμφωνα με τον νόμο «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων»: 

Α.Τ

. 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αριθμητι

κά 
Ολογράφως 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 
κατοικημένη περιοχή (με οποιοδήποτε 
μέσο, με καθαίρεση ασφάλτου ή 
πεζοδρομίου κλπ) με πλάτος πυθμένα 

ως 3,00 μ. με πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών και βάθος 
ορύγματος ως 4μ.  

m3 257,53 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

 
2 
 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε 
πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων 
με την μεταφορά. 

m3 105,93 
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ & 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

3 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  m 215,20 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 

ΠΕΝΤΕ & ΕΙΚΟΣΙ. 

4 
Πλήρη διαχείριση των παντός είδους 
αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών 
(ΑΕΚΚ)   

ton 87,95 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ & 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

5 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, κοιτοστρώσεων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφύρων κλπ 
με σκυρόδεμα C16/20. 

m3 115,22 
ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ 

ΠΕΝΤΕ & ΕΙΚΟΣΙ 
ΔΥΟ. 

6 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C 
εκτός υπογείων έργων 

kg 1.077,06 
ΧΙΛΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ & ΕΞΙ. 

7 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα m 215,20 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 

ΠΕΝΤΕ & ΕΙΚΟΣΙ. 

8 
Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα 
(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20 

m3 1,68 
ΕΝΑ & ΕΞΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ. 

9 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών m2 13,13 
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ & ΔΕΚΑ 

ΤΡΙΑ. 

10 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 
πεζοδρόμια και νησίδες  

τεμ. 4,00 ΤΕΣΣΕΡΑ. 

11 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων 
κλπ 

m2 537,18 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & 
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ. 

12 
Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου 

τεμ. 14,00 ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ. 
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13 
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, 
εσχάρες υπονόμων 

kg 165,00 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ. 

NT1 
Σωλήνας ονομαστικής πίεσης 6atm, 
διαμέτρου D110mm 

m 10,44 
ΔΕΚΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ. 

NT2 
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

m 151,78 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΝΑ & 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΟΚΤΩ. 

NT3 
Μετατόπιση φωτιστικού ιστού 
(αποξήλωση, επανατοποθέτηση & 
σύνδεση για πλήρη λειτουργία 

τεμ. 1,00 ΕΝΑ. 

 
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

• Έναρξη εργασιών        : 03-12-2019         (Σύμβαση-εγκατάσταση αναδόχου) 

• Συμβατική προθεσμία  : Τέσσερις (4) μήνες, δηλ. ως 02-04-2019. 

• Περαίωση εργασιών    : 01-04-2020         (Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ) 

• Τελική Επιμέτρηση      : 13-07-2020 

• Χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου: Δεκαπέντε (15) μήνες,  που  έληξε 
στις 13/10/2021.  
 

ΣΤ.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στην παρούσα εργολαβία ίσχυαν και ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε. Οι 
διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
 
 
Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα 
αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά. 

 
Η. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η επιτροπή παραλαβής, έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο εγγύησης τους 
δεκαπέντε (15)  μήνες (λήξη στις 13-10-2021) και το χρόνο που παρήλθε ως σήμερα από 
την αποπεράτωση του έργου, προτείνεται η παραλαβή να θεωρηθεί Οριστική. 

Το παρόν Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής συντάχθηκε και 
υπογράφηκε από την Επιτροπή, τον Επιβλέπων και τον Εκπρόσωπο της Αναδόχου 
Εργοληπτικής Επιχείρησης σε πέντε (5) αντίγραφα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο 
Ανάδοχος. 

        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 1.412/7-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του 

από 1-2-2022 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 
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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 
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας», (Α.Μ. 5/2019), 
του οποίου ανάδοχος είναι η ALMO Τεχνική Ενεργειακή Κατασκευαστική Ι.Κ.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 59/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:40 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 24-2-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου. 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Αρμόδια υπάλληλο κα Φανή Γιούσμη. 

 
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. 

 
 
 


