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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 36/16).

Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 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. 8.825/10-7-
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 πέντε (5) 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 Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. 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 Ευαγγελία Δημητριάδου 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  συζητηθούν 
σήμερα  ως  κατεπείγοντα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  όχι  έφεσης-διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου.

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  διορισμό  δικηγόρου  για  κατάθεση 
πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.
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3.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια 
του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας».

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

     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 εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των 
μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  8.757/8-7-2020  εισήγηση  της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 2-7-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», η οποία αναφέρει τα εξής: 

  
    Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ»   (Αρ.  
Μελ.  36 /  2016)  και  εισηγούμαστε  την  έγκρισή  τους,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των  
άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
Σήμερα στην ΕΔΕΣΣΑ την 02/07/2020 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε., Πρόεδρος
β. ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε., Μέλος
γ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε., Μέλος

μέλη  της  επιτροπής  που  συγκροτήθηκε  με  την  με  αριθμό  33/2020  απόφαση  της  
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του  
παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

α. τον Ν. 4412/2016, άρθρο 170, περί προσωρινής παραλαβής και 172 περί οριστικής  
παραλαβής

β. την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών την 21.03.2018
γ. την από 20/03/2019 τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου με την παρουσία του ανάδοχου, και αφού ελέγξαμε τόσο  
την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπιστώσαμε ότι είναι σύμφωνες με  
τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με  
σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε
οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αρ. Μελέτης: 36/2016
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ
                      
                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Ποσότητες  A/A Είδος Εργασιών Μον. Α.Τ. Mετρ. Εγκ/σες με τον 3o ΑΠΕ
Εκτελεσθ. Αριθ/κώς Ολογράφως Αρχική σύμβαση Εργασίες προϋπολογισμού
1. Α1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών m3 1 39,87 39,87 m3: τριάντα εννέα και ογδόντα επτά
εκατοστά
2 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων m2 2 159,49 159,49 m2: εκατόν πενήντα  
εννέα και
σαράντα εννέα εκατοστά
3 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου m2 3 146,45 146,45 m2: εκατόν σαράντα έξι και  
σαράντα
πέντε εκατοστά
4 Καθαίρεση επιχρισμάτων m2 4 526,16 526,16 m2: πεντακόσια είκοσι έξι και δέκα έξι
εκατοστά
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί
χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
5 ton 5 70,32 70,32 ton: εβδομήντα και τριάντα δύο
εκατοστά
6 Μεταφορές  με αυτοκίνητο tn/km 6 2.109,77 2.109,77 tn/km:  δύο  χιλιάδες  εκατόν  
εννέα και
εβδομήντα επτά εκατοστά
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα
7 m2 7 214,57 214,57 m2: διακόσια δέκα τέσσερα και
πενήντα επτά εκατοστά
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων
διαστάσεων,
8 m2 8 31,75 31,75 m2: τριάντα ένα και εβδομήντα πέντε
εκατοστά
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα
9 m 9 9,35 9,35 m: εννέα και τριάντα πέντε εκατοστά
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης,
λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση
κονιαμάτων
10 m2 10 106,41 106,41 m2: εκατόν έξι και σαράντα ένα
εκατοστά
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό
και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και
εσωτερικά με γυψοσανίδα
11 m2 11 120,81 120,81 m2: εκατόν είκοσι και ογδόντα ένα
εκατοστά
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική
από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20
mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
12 m2 12 271,42 271,42 m2: διακόσια εβδομήντα ένα και
σαράντα δύο εκατοστά
13 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής kg 13 396,31 396,31 kg: τριακόσια ενενήντα έξι και  
τριάντα
ένα εκατοστά
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με
ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2
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14 m2 16 6,28 6,28 m2: έξι και είκοσι οκτώ εκατοστά
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων
αλουμινίου
15 m2 17 9,54 9,54 m2: εννέα και πενήντα τέσσερα
εκατοστά
Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών
χώρων με υλικά νανοτεχνολογίας.
16 m2 19 620,00 620,00 m2: εξακόσια είκοσι
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες,
δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης
30 min
17 m2 20 7,50 7,50 m2: επτά και πέντε δέκατα
18 Τοποθέτηση ξύλινων θυρών m2 21 16,11 16,11 m2: δέκα έξι και έντεκα εκατοστά
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο
πολυβινύλιο (PVC)
19 m2 22 295,00 295,00 m2: διακόσια ενενήντα πέντε
20 Περιθώρια (σοβατεπιά)  από κεραμικά πλακίδια ΜΜ 23 185,30 185,30 ΜΜ: εκατόν  
ογδόντα πέντε και τρία
δέκατα
21 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών m2 N.T.1.1 55,00 55,00 m2: πενήντα  
πέντε
22 Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών επιφανειών  m2 Ν.Τ.1.2  24,92  24,92 m2:  είκοσι  
τέσσερα και ενενήντα δύο
εκατοστά
23 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια m2 Ν.Τ.1.3 62,00 62,00 m2: εξήντα δύο
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με
τσιμεντοκονίαμα
24 m2 Ν.Τ.1.4 76,64 76,64 m2: εβδομήντα έξι και εξήντα τέσσερα
εκατοστά
Ποσότητες A/A Είδος Εργασιών Μον. Α.Τ. Mετρ. Εγκ/σες με τον 3o ΑΠΕ
Εκτελεσθ. Αριθ/κώς Ολογράφως
2. Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 Εγκατάσταση θέρμανσης τεμ. 24 1,00 1,00 τεμ.: ένα
2 Εγκατάσταση εξαερισμού τεμ. 25 1,00 1,00 τεμ.: ένα
3 Εγκατάσταση κλιματισμού τεμ. 26 1,00 1,00 τεμ.: ένα
4 Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων τεμ. 27 1,00 1,00 τεμ.: ένα
5 Εγκατάσταση δικτύου οξυγόνου τεμ. 28 1,00 1,00 τεμ.: ένα
6 Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων τεμ. 29 1,00 1,00 τεμ.: ένα
7 Μεταφορά μονάδας επεξεργασίας νερού τεμ. 30 1,00 1,00 τεμ.: ένα
8 Φωτιστικά ψευδοροφής 4X14 W τεμ. Ν.Τ.1.5 30,00 30,00 τεμ.: τριάντα
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3x1,5
mm²
9 m N.T.1.6 199,60 199,60 m: εκατόν ενενήντα εννέα και έξι
δέκατα
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Τριπολικό Διατομής 3x2,5
mm²
10 m N.T.1.7 99,90 99,90 m: ενενήντα εννέα και εννέα δέκατα
11 Ρευματοδότης στεγανός βακελίτου πλήρης τεμ. Ν.Τ.1.8 27,00 27,00 τεμ.: είκοσι επτά
Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα οροφής,
γραμμικό
12 τεμ. Ν.Τ.1.9 2,00 2,00 τεμ.: δύο
13 Αεραγωγός εύκαμπτος Φ200 m N.T.1.10 26,00 26,00 m: είκοσι έξι
14 Κονσόλα ιατρικών αερίων μίας κλίνης τεμ. Ν.Τ.1.11 1,00 1,00 τεμ.: ένα
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1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασίες προϋπολογισμού
1. Α1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, 12 - 24 kg/m2 και
αντικουνουπική ανασυρόμενη σίτα
1 m2 N.T.2.1 82,76 82,76 m2: ογδόντα δύο και εβδομήντα έξι
εκατοστά
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24
mm (κρύσταλλο 4 mm εσωτερικά, κενό 16 mm με
αργό, κρύσταλλο 4 mm χαμηλής εκπομπής
εξωτερικά).
2 m2 N.T.2.2 49,70 49,70 m2: σαράντα εννέα και επτά δέκατα
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός
τύπου και οιουδήποτε πάχους
3 m2 N.T.2.3 10,40 10,40 m2: δέκα και τέσσερα δέκατα
4 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός  τύπου m2 N.T.2.4 55,67 55,67 m2:  πενήντα  
πέντε και εξήντα επτά
εκατοστά
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα
πάχους 50mm
5 m2 N.T.2.5 27,19 27,19 m2: είκοσι επτά και δέκα εννέα
εκατοστά
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε
πλινθοδομές.Για ανοίγματα επιφανείας άνω των
2,00 m2 και έως 2,50 m2
6 τεμ. Ν.Τ.2.6 1,00 1,00 τεμ.: ένα
7 Λειότριψη μαρμάρινων επιφανειών. m2 N.T.2.7 20,00 20,00 m2: είκοσι
2. Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 Μεταφορά Πυροσβεστικής Φωληάς τεμ. Ν.Τ.2.8 1,00 1,00 τεμ.: ένα
Μεταφορά σωληνώσεων δικτύου κεντρικής
θέρμανσης
2 τεμ. Ν.Τ.2.9 1,00 1,00 τεμ.: ένα
3 Μεταφορά σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης τεμ. Ν.Τ.2.10 1,00 1,00 τεμ.: ένα
Αποξήλωση εγκαταστάσεων ύδρευσης-
αποχέτευσης
4 τεμ. Ν.Τ.2.11 1,00 1,00 τεμ.: ένα
5 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τεμ. Ν.Τ.2.12 1,00 1,00 τεμ.: ένα
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R)
διατομής Φ20x3,4 mm
6 m Ν.Τ.2.13 120,00 120,00 m: εκατόν είκοσι
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό
PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β Φ40 mm
7 m N.T.2.14 6,50 6,50 m: έξι και πέντε δέκατα
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό
PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β Φ50 mm
8 m N.T.2.15 5,90 5,90 m: πέντε και εννέα δέκατα
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό
PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β Φ100 mm
9 m N.T.2.16 10,00 10,00 m: δέκα
10 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm τεμ. Ν.Τ.2.17 9,00 9,00 τεμ.: εννέα
Ποσότητες A/A Είδος Εργασιών Μον. Α.Τ. Mετρ. Εγκ/σες με τον 3o ΑΠΕ
Εκτελεσθ. Αριθ/κώς Ολογράφως
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Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού ψυχρού ύδατος
ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος
11 τεμ. Ν.Τ.2.18 9,00 9,00 τεμ.: εννέα
12 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη τεμ. Ν.Τ.2.19 8,00 8,00 τεμ.: οκτώ
13 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα τεμ. Ν.Τ.2.20 8,00 8,00 τεμ.: οκτώ
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ανοξείδωτη
διαμέτρου Φ 10cm
14 τεμ. Ν.Τ.2.21 5,00 5,00 τεμ.: πέντε
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμέτρου 1/2"x1/2"
15 τεμ. Ν.Τ.2.22 26,00 26,00 τεμ.: είκοσι έξι
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) εντοιχισμού
πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ20.
16 τεμ. Ν.Τ.2.23 10,00 10,00 τεμ.: δέκα
17 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή m N.T.2.24 17,00 17,00 m: δέκα επτά
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο
σκυρόδεμα
18 m N.T.2.25 18,00 18,00 m: δέκα οκτώ
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με
βερνικόχρωμα
19 m2 N.T.2.26 90,80 90,80 m2: ενενήντα και οκτώ δέκατα
20 Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων. m2 N.T.2.27 90,80 90,80 m2: ενενήντα και οκτώ  
δέκατα__

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Με την υπ΄αριθ. 36/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας  

εγκρίθηκε η μελέτη που συνέταξε το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &  
Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

2)  Με  την  υπ΄αριθ.  218/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  
Έδεσσας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου.

3)  Με  την  υπ΄αριθ.  264/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  
Έδεσσας  εγκρίθηκε  το  αποτέλεσμα του  διαγωνισμού  και  η  κατακύρωση  εκτέλεσης  των  
εργασιών στην ανάδοχο εταιρεία Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε, με δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. με μέση  
έκπτωση 57,56% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

4) Την 21.12.2016 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση, ποσού 84.873,56 € με Φ.Π.Α.  
η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 27084/21.12.2016.

5) Με την υπ΄αριθ. 154/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας  
την 19-06-2017 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και  η  
υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού.

6) Με την υπ΄αριθ. 209/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας  
την 23-08-2017 εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και η 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση αυτού.
7) Την 21.09.2017 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 30.757,59 € 

με Φ.Π.Α. η οποία έλαβε αριθμό πρωτ.21125/21.09.2017.
8)  Με  την  αριθ.  65/2019  απόφαση,  εγκρίθηκε  ο  3ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  

Εργασιών του έργου.
9) την από 20/03/2019 τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου.
Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
Επειδή  έχει  παρέλθει  ο  χρόνος  συντήρησης  του  έργου  η  παραλαβή  αυτή  θεωρείται  

οριστική.
Το  πρωτόκολλο  αυτό  συντάχθηκε  σε  πέντε  (5)  αντίγραφα  και  το  ένα  από  αυτά  

παραδόθηκε στον ανάδοχο
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της 
την αριθ. πρωτ. 8.757/8-7-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση 
του από 2-7-2020 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 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», 
του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ,  όπως αυτό παρουσιάστηκε 
αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 218/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 20-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Καντούτση.

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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