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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ Τ.Κ. ΆΓΡΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 50/2014).

Σήμερα Τρίτη 2 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. 6.332/29-5-2020 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 (6) 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. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -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 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 



1.  Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

2.  Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

3.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  προσωρινή  χρηματοδότηση 
έργων ενταγμένα στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  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. 
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 5.732/18-5-2020 εισήγηση της 
Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας  για  έγκριση  του  από  10-4-2020  Πρωτοκόλλου 
Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  «Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ.  Άγρα»  το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ   ΕΔΕΣΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ Τ.Κ ΑΓΡΑ» 

Ανάδοχος: Κ/Ξ ‘ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ  Α.Ε.-
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 50 / 2014

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής :

Σήμερα  Παρασκευή   10  /  4  / 2020  οι 
α.   Γιώγας  Δημήτριος, Δημοτικος Σύμβουλος ως πρόεδρος
β.   Ζήμνας  Δημήτριος ,  Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
γ.   Ουζούνης  Νικόλαος, Γεωπόνος Π.Ε. ως μέλος

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την Α.Π 137/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Έδεσσας για την προσωρινή παραλαβή του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη:

α)  το Ν. 1418/84,  άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94,  άρθρο 2,
β) το Π.Δ.609/85, άρθρα 53,54,55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,
 γ) την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της ΔΤΥ & Πολεοδομίας 
στις    9/1/2019
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μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου και των επιβλεπόντων , αφού 
ελέγξαμε  τόσο  την  ποιότητα  των  εργασιών  που  έχουν  εκτελεσθεί  και  που  τις  διαπιστώσαμε 
σύμφωνες  με  τις  προδιαγραφές  και  σε  καλή  κατάσταση,  όσο  και  τις  ποσότητες  της  τελικής 
επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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1. Για  το  έργο  συντάχθηκε  η  50/2014  μελέτη  της  Δ/νσης  Τεχν ικών  Υπηρεσ ιών&  Πολεοδομίας  του  

Δήμου  Έδεσσας  με  προϋπολογ ισμό:

γ ια  εργασίες                 813 .008,13   Ευρώ

για  Φ.Π.Α.  (23%)         186.991 ,87   Ευρώ

δηλαδή   συνολ ικά       1 .000 .000,00  Ευρώ

2. Η  εκτέλεση  του  έργου  ανατέθηκε  στην  Κ/Ξ¨ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ  Α.Ε. -ΓΚΑΤΖΙΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ  ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ¨  με  την  60/2015   απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας  με  έκπτωση  

51,03%,   στον  προϋπολογ ισμό της  μελέτης  δηλαδή  γ ια  συμβατ ικό  ποσό 500.895,71  Ευρώ με  το  Φ.Π.Α.

3. Η  συμβατική  έναρξη  των  εργασιών  έγ ινε  στ ις  8 /06/2015  με  συμβατ ική  προθεσμία  6  μηνών  και  

χορηγήθηκε  παράταση  γ ια  την  συνολ ική  προθεσμία  περαίωσης  του  έργου  μέχρ ι  τ ι ς  15 /2 /2018.  Το  έργο  

περαιώθηκε  την  15/2 /2018,   δηλαδή  εμπρόθεσμα.

4. Κατά  τη  δ ιάρκε ια  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  συντάχθηκε  τελ ικά  ο  3 ο ς  Α.Π.Ε.και  το  1 ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

5. Η τελ ική  δαπάνη  του  έργου  ανήλθε :

γ ια  εργασίες                    348.268 ,56   Ευρώ

για  Φ.Π.Α.  (24%)             83.584 ,46   Ευρώ

δηλαδή   συνολ ικά            431 .853,02   Ευρώ

6. Το  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής  του  ανωτέρω  έργου,  εγκρίθηκε  με  την  υπ.  αρ.  257/2019  

απόφαση του  Δημοτ ικού  Συμβουλ ίου  του  Δήμου  Έδεσσας.

7. Η επιτροπή  δεν  επέφερε  τροποποιήσε ις  στ ις  ποσότητες  της  τελ ικής  επιμέτρησης.

8. Το πρωτόκολλο  αυτό  συντάχθηκε  σε  τέσσερα  (4)  αντ ίγραφα  και  το  ένα  από  αυτά  παραδόθηκε  στον 

ανάδοχο .

          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. 5.732/18-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για 
έγκριση  του  από  10-4-2020  Πρωτοκόλλου  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 Οριστικής  Παραλαβής  του έργου  «Ανάπλαση 
Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα», του οποίου ανάδοχος είναι η  Κ/Ξ Θεμελιακή Α.Ε.-
Γκάτζιος Φώτιος του Ιωάννη, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη λήψη απόφασης για το 
συγκεκριμένο θέμα λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης της Νομικού Συμβούλου 
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για το αν θα πρέπει να εγκρίνονται τα Πρωτόκολλα Παραλαβής των έργων από την 
Οικονομική Επιτροπή.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 159/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Τσεπκεντζής,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Μουράτογλου.

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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