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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ» (ΑΡ. 
ΜΕΛ. 43/2018).

Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε  με τη 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης 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. 2.760/1-3-2021 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. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

1.  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. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους. 
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2. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 
4 (Αρ. μελ. 46Π/20).

3. Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που 
υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης 
δημόσιας  σύμβασης  προμήθειας  με  τίτλο   «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  ευφυούς 
συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με 
χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στον δήμο Έδεσσας».

    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 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 2.099/15-2-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Τ.  Υ.  & Πολεοδομίας  για έγκριση του από 31-12-2020 Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  «ΙΔΡΥΣΗ  ΝΕΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΆΡΝΙΣΣΑΣ», η οποία αναφέρει τα εξής: 

Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :  
«ΙΔΡΥΣΗ  ΝΕΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΣΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  ΆΡΝΙΣΣΑΣ»  (Αρ.  Μελ. 
43/2018), και  εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  
170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ .

Των εργασιών του έργου:  «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΆΡΝΙΣΣΑΣ» που  εκτελέσθηκαν  από  την  ανάδοχο  εργοληπτική  επιχείρηση  «ALMO 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

Οι υπογράφοντες :

1. Ζήμνας Δημήτριος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Δανιηλίδης Θεόδωρος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), μέλος της επιτροπής 
3. Νεσλεχανίδης Σάββας (ΠΕ Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός), μέλος της επιτροπής

μέλη  της  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  ανωτέρω  έργου  που  
συστάθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  330/2020  απόφαση  της  Ο.Ε.  του  ΔΗΜΟΥ  
ΈΔΕΣΣΑΣ, μεταβήκαμε σήμερα 31/12/2020, παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών  
του Δήμου Έδεσσας  κ. Καντούτση Ιωάννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. και κ.  
Σπυρίδωνα Μακατσώρη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.  και  του εκπροσώπου της 
Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης του έργου  κ. Νικόλαου Σπρίτου , Πολιτικού 
Μηχανικού επί τόπου του έργου, προβήκαμε στον έλεγχο του φακέλου του έργου απ΄  
όπου διαπιστώσαμε τα κατωτέρω:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Την υπ’ αριθμόν 43/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από το ΤΤΥ  
του Δήμου Έδεσσας.
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2.Την  υπ’  αριθμόν  272/2018  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Έδεσσας,  με  την  οποία  καταρτίστηκαν  και  εγκρίθηκαν  οι  όροι  διενέργειας  
δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου.
3.  Την  υπ’  αριθμόν  21638/29-11-2018  Διακήρυξη  συνοπτικής  διαδικασίας,  
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  & 
2014/25/ΕΕ)».
4. Τo υπ’ αριθμόν 23262/18-12-2018 πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη την 
18-12-2018 και  αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, η  
εταιρία  «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.»  με  ποσοστό  
έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%). 
5.Την  υπ’  αριθμόν  233/8-1-2019  πρόσκληση  για  την  κατάθεση  των  
δικαιολογητικών.
6.Τo υπ’  αριθμόν  16/2019  πρακτικό  έγκρισης  του  πρακτικού  ελέγχου  των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού.
7. Τo υπ’ αριθμόν 1901/5-2-2019 έγγραφο Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος  
για να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.
8.  Την  με  αριθμό  107/13-02-2019 σύμβαση  κατασκευής  έργου  για  ποσό  
33.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
9. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που εγκρίθηκε με την 143/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.
10.  Την από  13/05/2019  Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Προϊσταμένου της  
Δ.Τ.Υ.  με  την  οποία  βεβαιώθηκε  ότι  η  εγκεκριμένες  ανατεθείσες  εργασίες  στον  
ανάδοχο περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.
11. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης.

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορούσε εργασίες συντήρησης και επισκευής στον Δημοτικό Παιδικό  
Σταθμό Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας, με σκοπό την ίδρυση νέου παιδικού τμήματος.  
Συγκεκριμένα,  λόγω  φθορών  του  κτιρίου  έγιναν  διάφορες  οικοδομικές  εργασίες  
προκειμένου οι χώροι να γίνουν πλήρως λειτουργικοί. Επιπλέον, έγιναν και εργασίες  
συντήρησης στα ηλεκτρολογικά δίκτυα, τοποθετήθηκε νέα κλιματιστική μονάδα και  
αντικαταστάθηκαν  τα  θερμαντικά  σώματα.  Τέλος,  ο  περιβάλλοντας  χώρος  του  
παιδικού  σταθμού  διαμορφώθηκε  με  τις  απαραίτητες  πλακοστρώσεις  /  
τσιμεντοστρώσεις, ενώ τέλος έγινε βαφή εκ νέου στα υφιστάμενα κιγκλιδώματα της  
περίφραξης. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου Α.Π.Ε. ανέρχεται  σε 18.426,43€ € (με  
Φ.Π.Α.), ο οποίος κλείνει μειωτικά σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο (18.480,00€).

4.ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α/Τ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

1 Αποξήλωση  ξύλινων  ή  σιδηρών m² 5,25
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κουφωμάτων 

2 Για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 m3 25,88

3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών m³ 43,65

4 Χαλύβδινοι  οπλισμοί  κατηγορίας  Β500C 
(S500s) kg 380,76

5
Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg 354,05

6
Σοβατεπιά  πλάτους  5  έως  8  cm,  πάχους 
τουλάχιστον  12mm.  Από  ξυλεία  τύπου 
Σουηδίας

mm 29,30

7 Θύρες  ξύλινες  πρεσσαριστές,  με  κάσα 
μπατική, πλάτους έως 23cm m2 1,89

8 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Kg 360,11

9
Σιδηρά  κιγκλιδώματα  από  ράβδους  
συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από  
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

Kg 394,63

10 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο m2 3,36

11 Κινητές σίτες αερισμού m2 6,30

12 Πλακόστρωση  πεζοδρομίων  –  νησίδων  –  
πλατειών m2 130,21

13 Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm m2 30,39

14 Περιθώρια  (σοβατεπιά)  από  κεραμικά 
πλακίδια m2 10,00

15 Επιστρώσεις  με  τάπητα  από  χλωριούχο 
πολυβινύλιο (PVC) m2 59,16

16 Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών m2 120,04
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επιφανειών  με  χρώματα  αλκυδικών  ή  
ακρυλικών  ρητινών,  βάσεως  νερού  ή  
διαλύτου 

17

Χρωματισμοί  επιχρισμάτων  εσωτερικών 
επιφανειών  με  χρήση  χρωμάτων,  
ακρυλικής  στυρενιοακρυλικής  -ακρυλικής  
ή πολυβινυλικής βάσεως

στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

m2 163,20

18
Χρωματισμοί  επιχρισμάτων  εξωτερικών 
επιφανειών  με  χρήση  χρωμάτων,  
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

m2 66,32

19 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη m2 59,16

2-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Φωτιστικά σώματα LED εσωτερικού χώρου,  
χωνευτά ψευδοροφής ισχύος 40W ΤΕΜ. 12,00

2

Καλώδια  τύπου  E1VV-U,-S,-R (NYY), 
ονομαστικής  τάσης  600/1000  V με 
μόνωση κανδύα από PVC διατομής: 3x1,5 
mm2 

mm 79,80

3

Συντήρηση  εγκαταστάσεων  φωτισμού.  
Αφαίρεση  υφιστάμενων  φωτιστικών  και  
θερμαντικών σωμάτων από τον εσωτερικό  
χώρο της αίθουσας διδασκαλίας

ΤΕΜ. 1,00

4
Σύνδεση των νέων κυκλωμάτων φωτισμού 
σε  υφιστάμενο  πίνακα  και  πλήρης  
ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου

ΤΕΜ. 1,00

5

Καλώδια  τύπου  E1VV-U,-S,-R (NYY), 
ονομαστικής  τάσης  600/1000  V με 
μόνωση κανδύα από PVC διατομής: 3x2,5 
mm2

mm 65,48

6 Τοπική κλιματιστική μονάδα 24.000  BTU 
Ενεργειακής κλάσης Α++ ΤΕΜ. 1,00

7 Ρευματοδότης  στεγανός  χωνευτός  πλήρης 
SCHUKO εντάσεως 16Α ΤΕΜ. 10,00
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8 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως  
10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός ΤΕΜ. 1,00

9
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως  
10 Α  τάσεως  250  V κομιτατέρ  ή  αλλέ  
ρετούρ 

ΤΕΜ. 1,00

10 Φωτιστικό ασφαλείας κοινό ΤΕΜ. 2,00

11

Φωτιστικά  σώματα  οδοφωτισμού  τύπου 
βραχίονα με  φωτεινές  πηγές  τεχνολογίας  
διόδων  φωτοεκπομπής  (LED)  με 
ενσωματωμένο  ανιχνευτή  κίνησης,  ισχύος 
50W 

ΤΕΜ. 1,00

12 Πρίζα τηλεφώνου Rj118 επαφών ΤΕΜ. 1,00

13 Τηλεφωνικό  καλώδιο  VOICE-DATA UTP 
CAT. 6, 4 ζευγών mm 50,00

14
Θερμαντικό  σώμα  χαλύβδινο,  εγχώριο,  
panel τύπου  22  (τρείς  πλάκες  –  τρείς  
μαίανδροι), αξονικού ύψους 600mm 

ΤΕΜ. 4,00

15
Θερμαντικό  σώμα  χαλύβδινο,  εγχώριο,  
panel τύπου  22  (τρείς  πλάκες  –  τρείς  
μαίανδροι), αξονικού ύψους 900mm

ΤΕΜ. 3,00

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με τη παράγραφο 1του  
άρθρου  157  του  Ν  4412/2016  και  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  172  του  Ν  
4412/2016 και το άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ., έληξε 12/08/2020 

άρθρο 74 του Ν. 3669/’08 Κ.Δ.Ε. και το άρθρο 20 της Ε.Σ.Υ., έληξε την 16/09/2019.

6. 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.

Το παρόν  Πρωτόκολλο  Οριστικής Παραλαβής  συντάχθηκε  και  υπογράφηκε  από  την  
Επιτροπή, τον Επιβλέπων και τον Εκπρόσωπο της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης  
σε επτά (7) 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 αριθμ. πρωτ. 2.0099/15-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας 
για έγκριση του από 31-12-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής 
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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 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 
«ΙΔΡΥΣΗ  ΝΕΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΣΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  ΆΡΝΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 
43/2018),  του οποίου  ανάδοχος  είναι  η  ALMO  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.,  όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της 
παρούσας. 
        Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης  στο  συγκεκριμένο  θέμα,  αιτιολογώντας  ότι  θεωρεί  ότι  δεν  εμπίπτει  στις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής καθώς αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 62/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 8-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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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