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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ» (Α.Μ. 18/2019) 
  

          Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 6167/13.5.2022 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) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π 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. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 

6. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

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 συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε 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:  

• Λύση σύμβασης του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 
για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού» 
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 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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. 
         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο – 6ο, 
19ο, 20ο,  11ο -14ο, 8ο -10ο, 7ο, 18ο, 17ο, 16ο και 15ο. 

  
        Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, γνωστοποίησε 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 5.668/5.5.2022 
εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας και το από 4.5.2022 Πρωτόκολλο 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ», τα οποία αναφέρουν 
τα εξής:  
       «Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Βεγορίτιδας» και εισηγούμαστε 
την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.» 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
Σήμερα στις  04 / 05  / 2022   ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω : 

1) Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  (ως πρόεδρος)   
2) Σάββας Νεσλεχανίδης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ     
3) Σπυρίδων Μακατσώρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ    
         
που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής  του έργου με την υπ' αριθμ. 125/26-4-2022  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την επιβλέπουσα,  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. και τον  ανάδοχο του έργου 

"ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Κ. - ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Α. - ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Κ. Ο.Ε." και έχοντας υπόψη:   
         
1) Tη μελέτη του έργου 

2) Την από 13-01-2021 τελική επιμέτρηση του έργου 
         

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ  
         

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ              

1 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

m3 73,22 73,22 

2 
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε 
πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων 

      

α Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια m3 11,81 11,81 

3 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15 

m3 18,44 18,44 

4 
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 
τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25 

m3 14,33 14,33 
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5 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων 

kg 270,01 270,01 

6 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα m 133,50 133,50 

7 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων 
κ.λ.π. 

m2 303,60 303,60 

8 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
διαστάσεων 40Χ40cm για τυφλούς 

m2 55,60 55,60 

9 
Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνητούς 
χαλαζιακούς τσιμεντοκυβόλιθους  
(οδομπλόκ) διαστάσεων 10Χ10Χ6 

m2 34,89 34,89 

10 
Προσαρμογή - ανακατασκευή υφισταμένου 
φρεατίου επί νέου κατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου 

τεμ 1,00 1,00 

11 
Μεταφορές με αυτοκίνητο - δια μέσω οδών 
καλής βατότητας 

ton.km 2.999,86 2.999,86 

Ν.Τ.1 
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες 
υπονόμων 

kg 256,00 256,00 

ΟΜΑΔΑ B:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ              

12 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη m 15,80 15,80 

     
    

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

α) Αρχικός προϋπολογισμος 20.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 
 

β)  Ποσό συμφωνητικού 10.063,07 € + 24% Φ.Π.Α. (2.415,14 €) = 12.478,21 €   

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 148/2020 - Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού  

δ) Έκπτωση : 38%  

ε) Αρχική προθεσμία έξι (6) μήνες   

στ)  Παράταση:  ----------  

ζ) ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ αρ. 424/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

η) Περαίωση έργου Α.Π. 17416/16-12-2020       

θ) Τελική δαπάνη 12.263,22 €      
          

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες διαμόρφωσης - ανακατασκευής πεζοδρομίων και υποβιβασμός 
δύο υφιστάμενων κόμβων εντός του οικισμού Άρνισσας. 

 

 

         
 

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 αποπεράτωση του έργου (15 μήνες) προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί   
 

προσωρινή και οριστική.       
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        Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το 

θέμα. 
        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 από 5.668/5.5.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση 
του από 4.5.2022 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, 
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 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ», 

(Α.Μ. 18/2019), του οποίου ανάδοχος είναι η ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Κ. – ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Α. – 
ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ Κ. Ο.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της 
παρούσας.  

         Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η 
Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
   Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 132/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:15 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 23.5.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος 
Θωμάς 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αρμόδια υπάλληλο κα Χ. Ασημακοπούλου 

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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