
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 312/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ   
ΕΡΓΟΥ «ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  29621/7-12-2017  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 

4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
      ●  Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου».
         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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 23-11-2017 Πρωτόκολλο 
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Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τομές πρόσβασης & επισκευή 
κλειστού ρεύματος Άρνισσας», το οποίο αναφέρει τα εξής:   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σήμερα στις 23 / 11 / 2017 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω :
1) Αναστάσιος Δίου, 
Δημοτικός Σύμβουλος (ως 
πρόεδρος) 
2) Δημήτριος Ζήμνας, 
Πολιτικός Μηχανικός
3) Ιωάννης Καντούτσης, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
που οριστήκαμε επιτροπή 
παραλαβής του έργου με 
τις υπ' αριθμ. 22/30-1-
2017 και 
291/07-11-2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την 
επιβλέπουσα, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. και τον ανάδοχο
του έργου κ. Σταύρο Τριγωνάκη 
και έχοντας υπόψη:
1) Tη μελέτη του έργου
2) Την από 08-07-2016 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν. 1418/84, Ν.3669/2008 και των διαταγμάτων Π.Δ 609/85 και 171/87

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1 Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά

1α Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά 
αμμοχάλικα m3 8,68 2,84

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2 Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα m3 6,05 6,05

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

3 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού 
δικτύου ομβρίων m 10,50 10,50

4

Καθαρισμός ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από φερτά 
υλικά και προσχώσεις 

m3 65,16 65,16

5 Καλύμματα φρεατίων

5α Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) kg 175,00 175,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

6 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών m2 85,92 85,92
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7
Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος

7α Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 m3 17,00 17,00

8

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων 

kg 2.495,83 2.466,74

9
Προστασία στεγανωτικής 
μεμβράνης με στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα

μμ 1,66 1,66

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Αρχικός προϋπολογισμος 12.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) . 

β) Ποσό συμφωνητικού 9.756,10 € + 23% Φ.Π.Α. (2.243,90 €) = 12.000,00 € 

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεσης αρ. 83/2016

δ) Αρχική προθεσμία 3 (τρεις) μήνες .

ε) Παράταση προθεσμίας 0 (μηδέν) μήνες .

στ) Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ: -------- € (αρ………... απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ζ) Περαίωση έργου Α.Π. 13820/06-07-2016.

η) Τελική δαπάνη 12.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%)

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Με την εργολαβία αυτή έγινε παρέμβαση σε υφιστάμενο κλειστό αγωγό - απορροής υδάτων ρέματος του 
οικισμού Άρνισσας με τις παρακάτω εργασίες:

► τρεις τομές πρόσβασης μήκους 
3,5μ

►
καθαρισμός αγωγού από φερτά 
υλικά και προσχώσεις σε μήκος 
που είναι προσβάσιμο

► προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου 1000mm αποκατάστασης 
των συνδέσεων στις τομές

► κατασκευή φρεατίων

► αποκατάσταση του 
οδοστρώματος

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε 
όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών 
τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.
5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η Επιτροπή παραλαβής 
παίρνοντας υπόψη της το 
χρόνο εγγύησης (15 
μήνες) και τον χρόνο 
που πέρασε από την 
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αποπεράτωση του έργου 
(16 μήνες) προτείνει η 
παραλαβή να θεωρηθεί 
προσωρινή και 
οριστική.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 23-11-2017 Πρωτόκολλο 
Προσωρινής  κι  Οριστικής  Παραλαβής  της  Επιτροπής  Παραλαβής  του  έργου,  τις 
διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 
παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α’) “Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τομές 
πρόσβασης & επισκευή κλειστού ρεύματος Άρνισσας» του οποίου ανάδοχος είναι 
ο Τριγωνάκης Σταύρος, Εμπειροτέχνης, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 
σκεπτικό της παρούσας. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 312/2017.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 14.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη. 
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