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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

15.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  (ΑΡ. 

ΜΕΛ. 1/19). 
 

Σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 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. 4.740/2-4-2021 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. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 

6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Μουράτογλου-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.«Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
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Προτεραιότητας “Περιβάλλον” με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου 

Έδεσσας” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών». 
2.Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση” με τίτλο: “Έξυπνη διαχείριση ενέργειας 
δημοτικών κτιρίων Δήμου Έδεσσας” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών». 

3.Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα 
Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση” με τίτλο: “Εξειδικευμένες δράσεις – Ενέργειες 

και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας και συστημάτων 
για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Έδεσσας από φυσικά φαινόμενα μεγάλης 

κλίμακας (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) και πανδημίες” και συγκρότηση 
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών. 

4.Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των με αριθμό 

36,101 και 189 αγροτεμαχίων στον οικισμό Δροσιάς της Κοινότητας Άρνισσας του 
Δήμου 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.  

         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε και 
συμμετείχε μόνο κατά την συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 4.703/2-4-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 1-4-2021 Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα υποδομών 
ανακατασκευής Παιδικών Χαρών» (αρ. μελ. 1/19), η οποία αναφέρει τα εξής:  

Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : 
«Έργα υποδομών ανακατασκευής Παιδικών Χαρών»  (αρ. μελ. 1/19) και εισηγούμαστε 
την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016. 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Των εργασιών του έργου «Έργα υποδομών ανακατασκευής Παιδικών Χαρών»  που 
εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο εταιρεία «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1 Ιωάννης Καντούτσης-ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών  

2 Θεόδωρος Δανιηλίδης- ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

3 Δημήτριος Ζήμνας- ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών   

οι οποίοι αποτελούμε, δυνάμει της με αριθμό 83/2021 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
ανωτέρω Έργου, αφού μεταβήκαμε σήμερα  01-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12,00 μ. επί τόπου του Έργου, από κοινού με τον εκπρόσωπο της Αναδόχου κ. 
Νικόλαο Σπρίτο και την Επιβλέπουσα κα. Γιούσμη Φανή-Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, 
για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή των εργασιών και έχοντας υπόψη:  
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1.την αριθ. πρωτ. 12418/27-06-2019 Σύμβαση κατασκευής του Έργου, 
2.την  από  25-10-2019 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, 
3.την από 23-10-2019 Τελική Επιμέτρηση, εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και έργων, κ. Γκουγιάννο 
Ηλία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, 

Παραλαμβάνουμε 

αυτές όπως αναγράφονται στον παρακάτω  πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/08, άρθρο 73: 

α/α Είδος Εργασίας Α.Τ. 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητες Εργασιών 

Τελικά 

Εγκριθείσες 
Εκτελεσθείσες 

  ΟΜΑΔΑ 1         

1.1 
Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες 

1 m3 11,21 11,21 

1.2 

Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων 
οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών 
εκσκαφών 

2 m3 1,58 1,58 

1.3 
Συνήθη δάνεια υλικών 
Κατηγορίας Ε2 έως 
Ε3 

3 m3 64,30 64,30 

1.4 
Καθαίρεση 
οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 

4 m3 65,51 65,51 

1.5 

Εκσκαφή θεμελίων 
τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 
5,0 m 

5 m3 46,39 46,39 

1.6 

Πρόσθετη τιμή 
εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από 
διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

6 m3 5,00 5,00 

1.7 

Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15 

7 m3 10,09 10,09 

1.8 
Τομή οδοστρώματος 
με ασφαλτοκόπτη 

8 m 85,86 85,86 

1.9 

Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

9 m3 171,70 171,70 
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1.10 

Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να 
καταβάλλεται 
προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

10 m2 28,15 28,15 

1.11 
Εκρίζωση μεγάλων 
δένδρων περιμέτρου 
κορμού > 1,51 m 

1ΝΤ1 τεμ. 2,00 2,00 

1.12 

Εκρίζωση μεγάλων 
δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 0,31 
μέχρι 0,60 m 

1ΝΤ2 τεμ. 2,00 2,00 

1.13 

Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων. Για 
μεταλλικά 
κιγκλιδώματα 

1ΝΤ3 χγρ. 305,50 305,50 

  ΟΜΑΔΑ 2         

2.1 

Προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για 
κατασκευές από 
σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

11 m3 41,96 41,96 

2.2 
Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων 

12 m² 301,78 301,78 

2.3 

Διαμόρφωση εγκοπών 
και εσοχών σε 
επιφάνειες από 
σκυρόδεμα 

13 m 222,92 222,92 

2.4 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C 
(S500s) 

14 χγρ. 981,70 981,70 

2.5 

Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 
cm 

15 m² 0,00 0,00 

2.6 
Μεταλλικός κάδος 
απορριμμάτων 60 lit. 

16 τεμ. 2,00 2,00 

2.7 

Παγκάκι χυτό με ξύλο 
τροπικό, εργονομικό, 
κατάλληλων 
διαστάσεων 
παραδοσιακού τύπου 

17 τεμ. 2,00 2,00 

2.8 Αρδευτικό Δίκτυο 1ΝΤ4 τεμ. 1,00 1,00 
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2.9 

Φρεάτια από 
σκυρόδεμα με 
πλαστικό κάλυμμα 
30X40 cm 

1ΝΤ5 τεμ. 2,00 2,00 

 
Ι.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
1.Την αριθμ. 1/2019 μελέτη, του έργου «Έργα υποδομών ανακατασκευής 

Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού -24.193,55- € (+24% Φ.Π.Α.= 30.000,00 €) 
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε.  

2.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2019,   όπου  υπήρχε 
εγγεγραμμένη  πίστωση -30.000,00- € από  Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  και από πόρους ΣΑΤΑ, με κωδ. αριθ. 
02.30.7322.903 για την εκτέλεση του  παραπάνω έργου.  

3.Την αριθμ. 89/26-3-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “Κατάρτιση όρων  

δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. 

4.Την Α.Π. 5528/29-3-2019 Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού του κ. 
Γιάννου Δημήτριου-Δημάρχου Έδεσσας. 

 
5. Το Α.Π. 6558/11-4-2019 Πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη την  11-4-

2019, στον οποίο «προσωρινός ανάδοχος»  αναδείχτηκε  ο δεύτερος των  
συμβαλλομένων που  πρόσφερε  έκπτωση  -7%- (επτά τοις εκατό) επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

 
6. Την αριθμ. 111/17-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση 

πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Έργα υποδομών ανακατασκευής Παιδικών Χαρών» 

7. Το Α.Π. 8743/15-5-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου.  

8. Την αριθμ. 140/28-5-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση 
πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Έργα υποδομών ανακατασκευής Παιδικών 
Χαρών» και 

9. Το Α.Π. 10724/6-6-2019 έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να 
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού 

10. Το Α.Π. 12418/27-06-2019 Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ποσού 
27.900,00€ με 24%  Φ.Π.Α.   

11.Το Α.Π. 9145/20-05-2018. έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δ.Ε. για  ορισμό του κ. 
Γεώργιου Γρεβενάρη-Αρχιτέκτονα ως Επιβλέποντα του Έργου αρχικά και το 
Α.Π.12390/26-06-2021 για αντικατάστασή  του με την κ. Φανή Γιούσμη-Πολιτικό 
Μηχ/κό Τ.Ε. 

12. Έχει εγκριθεί ένας Α.Π.Ε. με την Απόφαση αρ. 281/2019 Ο.Ε. μετά από την  
θετική Γνωμοδότηση    49/2019 (πρακτικό 8ο/29-11-2019) του Τεχν. Συμβ. 
Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας: 

-1ος  Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός του Έργου και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ., συνολικής δαπάνης 
26.352,94€ με 24% Φ.Π.Α., δηλαδή μειωμένος σε σχέση με  το αρχικό συμβατικό 
οικονομικό αντικείμενο του έργου. 

13.Οι εγκεκριμένοι Λογαριασμοί συνοψίζονται παρακάτω: 
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1ος 

Λογαριασμός: 

7.490,16 € (με 24% 
Φ.Π.Α.) 

2ος 

Λογαριασμός: 

18.718,63 € (με 24% 
Φ.Π.Α.) 

Σύνολο: 26.208,79 € (με 24% 
Φ.Π.Α.) 

14.Το έργο περαιώθηκε εντός της Συμβατικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, στις 26-

10-2019 με Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών στις 25-10-2019.  

ΙΙ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες  στους χώρους παδικών χαρών στον 
οικισμό Βρυττών  και στον περιβάλλοντα χώρο του τεμένους Γενί Τζαμί της πόλης 
Έδεσσας.  

III. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών 
διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εργασίες, 
όπως αναγράφονται στον παρόν πρωτόκολλο. 

IV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών 
διαπίστωσε ότι αυτές έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
και τους κανόνες της τέχνης και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εργασίες ποιοτικώς, 
όπως αναγράφονται στον παρόν πρωτόκολλο. 

V. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο 
εγγύησης σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο 
Οριστικά.  

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στην 
Ανάδοχο εταιρεία. 

       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνιος Ρυσάφης και Ιωάννης 
Τσεπκεντζής ενημέρωσαν τον Πρόεδρο ότι θα ψηφίσουν με επιφύλαξη την  έγκριση 

του Πρωτοκόλλου γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του αφού στην 
Παιδική Χαρά των Βρυττών απομένει να ολοκληρωθεί η κατασκευή του πεζοδρομίου 

και επιπλέον διότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές εργασίες. 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την αριθμ. πρωτ. 4.703/2-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για 

έγκριση του από 1-4-2021 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» 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, 
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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 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, 

ΠΛΑΤΑΝΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ» (Α.Μ. 
27/2018), του οποίου ανάδοχος είναι η «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
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 

10:35 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 103/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 12-4-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Μιχάλης 
Σαμλίδης. 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Αρμόδια υπάλληλο κα Φανή Γιούσμη. 
 

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. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


