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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 301/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ   
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα 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. 13.468/8-10-2020 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  (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης  Τσεπκεντζής  -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.
           Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 
2ο, 9ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 3ο, 4ο, 10ο και  11ο.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης,  θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 13.396/7-10-2020 εισήγηση 
της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας  για  έγκριση  του  από  30-9-2020  Πρωτοκόλλου 
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Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  «Ανάπλαση  πλατείας 
Μεσημερίου», η οποία αναφέρει τα εξής: 

      Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής  του  
έργου : «Ανάπλαση πλατείας Μεσημερίου» (Αρ. Μελ. 10 / 2018), και εισηγούμαστε  
την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Δημήτριος Ζήμνας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (πρόεδρος) 
2. Θεόδωρος Δανιηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
3. Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών 
που  οριστήκαμε  ως  τακτικά  μέλη  της  επιτροπής  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  &  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  του  έργου  με  την  αριθ.  259/01.09.2020  απόφαση  Οικονομικής  
Επιτροπής  Δήμου  Έδεσσας,  αφού  πήγαμε  επί  τόπου  με  τον  επιβλέποντα του  έργου,  
Καντούτση Ιωάννη, Αρχ. Μηχανικό και τον ανάδοχο Κωνσταντίνο Αθανασίου Ε.Δ.Ε. και  
έχοντας  υπόψη  την  θεωρημένη  Τελική  Επιμέτρηση  των  εργασιών,  παραλαμβάνουμε  
αυτές σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως παρακάτω φαίνεται :

1
Εκσκαφή σε έδαφος  
γαιώδες - ημιβραχώδες, με 
φόρτ. & μεταφορά.

μ3
Μέτρα Κυβικά  Ολογράφως :  
Εβδομήντα επτά και 67%
Αριθμητικώς : 77,67

77,67

2 Πλήρωση νησίδων με φυτική 
γη μ3

Μέτρα Κυβικά  Ολογράφως :  
Τριάντα πέντε και 64%
Αριθμητικώς : 35,64 

35,64

3
Εκσκαφή θεμελίων 
τεχνικών έργων και τάφρων  
πλάτους μέχρι και 3,00 m

μ3

Μέτρα Κυβικά  
Ολογράφως : Είκοσι πέντε και  
86%
Αριθμητικώς : 25,86

25,86

4 Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων μ3

Μέτρα Κυβικά  Ολογράφως :  
Έντεκα και 89%
Αριθμητικώς : 11,89

11,89

5

Σκυρόδεμα κατηγορίας  
C16/20ρείθρων,  
τραπεζοειδών τάφρων,  
προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ

μ3
Μέτρα Κυβικά  Ολογράφως :  
Δέκα και 58%
Αριθμητικώς : 10,58 

10,58

6
Πρόχυτα κράσπεδα 
0.15x0,30m από  
σκυρόδεμα με τη βάση τους

μμ

Μέτρα  
Ολογράφως : Σαράντα τρία και  
62%
Αριθμητικώς : 43,62

43,62

7 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη μμ

Μέτρα  Ολογράφως : Σαράντα 
τρία και 62%
Αριθμητικώς : 43,62

43,62

8

Συλλογή, μεταφορά και  
παράδοση των αποβλήτων  
κατεδαφίσεων σε Εταιρείες  
διαχείρισης απόβλητων 
εκσκαφών, κατασκευών & 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

μ3
Μέτρα Κυβικά  
Ολογράφως : Έντεκα και 89%
Αριθμητικώς : 11,89

11,89

9 Σιδηρούν δομικό πλέγμα 
Β500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 
(S500s) εκτός υπόγειων 

χγρ Χιλιόγραμμα
Ολογράφως : Τριακόσια επτά 
και 38%

307,3
8
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έργων Αριθμητικώς : 307,38

10

Λιθοδομές ή Πωρολιθοδομές 
ανωδομών, δύο ορατών 
όψεων, με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 400 kgr τσιμέντου & 
0,08m3 ασβέστου, με 
διαμόρφωση όψεων κατά 
την δόμηση.

μ3

Μέτρα Κυβικά  Ολογράφως :  
Δέκα και 83%
Αριθμητικώς : 10,83 10,83

11

Επιστρώσεις με 
παραληλλόγραμμες πλάκες  
από τραβερτίνη, πελεκητές  
στο χέρι, επί  
τσιμεντοκονιάματος.

μ2
Μέτρα τετραγωνικά  Ολογράφως 
: Μηδέν
Αριθμητικώς : 0,00

0,00

12 Πλακοστρώσεις  
πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. μ2

Μέτρα τετραγωνικά 
Ολογράφως : Σαράντα εννέα 
και 26%
Αριθμητικώς : 49,26

49,26 

13
Παγκάκια Μεταλλικού  
σκελετού, πλάτης και  
καθίσματος από ξύλο

τεμ Τεμάχια Ολογράφως : Τρία
Αριθμητικώς : 3 3

14 Καλαθάκια απορριμάτων τεμ Τεμάχια Ολογράφως : Τρία
Αριθμητικώς : 3 3

15
Θάμνοι κατηγορίας Θ3, με  
άνοιγμα λάκκων και  
φύτευση φυτών

τεμ
Τεμάχια
Ολογράφως : Εξήντα

Αριθμητικώς : 60
60

16 Προμήθεια κηπευτικού 
χώματος. μ3

Μέτρα Κυβικά  
Ολογράφως : Σαράντα πέντε και  
33,8%
Αριθμητικώς : 45,338

45,33
8

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  η  ανάπλαση  τμημάτων  στην  
πλατεία Μεσημερίου, και ειδικότερα σε κοινόχρηστα τμήματα γύρω από  
τον χώρο της εκκλησίας  του Μεσημερίου, με σκοπό την αισθητική και  
λειτουργική  αναβάθμιση  της  περιοχής,  και  την  ενοποίηση  αυτών  των  
χώρων μεταξύ τους. Η ανάπλαση περιλάμβανε εργασίες κρασπεδώσεων,  
πεζοδρομήσεων  και  πλακοστρώσεων,  κατασκευή  καθιστικού  από  
λιθοδομή,  εργασίες  φυτεύσεων,  καθώς και  προμήθεια και  τοποθέτηση  
καθιστικών και καλάθων απορριμμάτων. 

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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1.  Την  αριθμ.  88/2018  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  
“Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  επιτροπής  
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Ανάπλαση  πλατείας  
Μεσημερίου»”. 
2.  Την  Α.Π.  9497/21-05-2018  Διακήρυξη  ανοιχτού  συνοπτικού 
διαγωνισμού του κ. Γιάννου Δημήτριου - Δημάρχου Έδεσσας. 
3.  Την  αριθμ.  10/2018  μελέτη,  προϋπολογισμού  8.064,18  €  +  
1.935,40 € για Φ.Π.Α.24% = 9.999,58 € που θεωρήθηκε από  τον  
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. 
4. Το γεγονός ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικον. έτους  
2018 γραμμένη πίστωση -9.999,58- € με κωδ. αριθ. 30.7322.802 για  
την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 
5.  Το Α.Π.  10742 / 7 -  6 –  2018 πρακτικό  του διαγωνισμού που  
διεξήχθη  την  7-6-2018,  στον  οποίο  «προσωρινός  ανάδοχος»  
αναδείχτηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων που πρόσφερε έκπτωση  
-2%- (δύο τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
6.  Την  αριθμ.  120/2018  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  
“Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μεσημερίου»”. 
7.  Το  Α.Π.  12469/9-7-2018  πρακτικό  ελέγχου  δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. 
8.  Την  αριθμ.  156/2018  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  
“Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του  
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του  
διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μεσημερίου»” και 
9.  Το  Α.Π.  14564/13-08-2018  έγγραφο  του  Δήμου  με  το  οποίο  
εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα,  για την  
υπογραφή του συμφωνητικού
10.  Το  από  11.09.2018  συμφωνητικό  που  υπογράφηκε  από  τον 
Δήμαρχο Έδεσσας και τον ανάδοχο

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η συνολική  προθεσμία εκτέλεσης  του έργου οριζόταν σε  τέσσερεις 
(04) μήνες, μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν  
απαιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αιτήθηκε σύνταξη ενός Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) δαπάνης 9.799,59 €  
με Φ.Π.Α., που εγκρίθηκε με την αρ. 65/2019 απόφαση Ο.Ε. Δήμου 
Έδεσσας

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Υποβλήθηκαν και υπογράφηκαν δύο λογαριασμοί 
1ος   5.967,74 € (+ΦΠΑ 1.432,26 €) = 7.400,00 € με Φ.Π.Α.
2ος   1.935,16 € (+ΦΠΑ 464,44 €) = 2.399,59 € με Φ.Π.Α.

6. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή  παραλαβής  αφού  έλεγξε  κατά  το  εφικτό,  με  σποραδικές  
καταμετρήσεις την από 09.04.2019 Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή  
έχει  καλώς  και  παραλαμβάνει  τις  εργασίες  όπως  αναγράφηκαν  
παραπάνω.

7. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Κατόπιν  αυτών  και  ύστερα  από  την  επί  τόπου  εξέταση  του  έργου,  
διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους  
όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει  
και ποιοτικά.

8.   ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η  επιτροπή  παραλαβής  έχοντας  υπόψη  την  Ε.Σ.Υ  που  ορίζει  χρόνο  
εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4)  αντίγραφα,  και  υπογράφεται  ως  
ακολούθως.

         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. 13.396/7-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας 
για έγκριση του από 30-9-2020 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 
«Ανάπλαση  πλατείας  Μεσημερίου»,  του οποίου  ανάδοχος  είναι  ο  Αθανασίου 
Πέτρος Ε. Δ. Ε. όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 

Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 301/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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