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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  160/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 12.913/14.6.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 17 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Φουνταλής Μιχαήλ  
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8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 ∆ίου Αναστάσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ζδρου Αικατερίνη  6 Πέτκος Χρήστος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 7 Σόντρας Ιωάννης  

3 Κούκος Γεώργιος 8 Ταµβίσκου Ευτυχία  

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 

5 Πασχάλης Αλέξανδρος 10 Χατζόγλου Ιωάννης 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά 

του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τις µε αριθµ. πρωτ. 11.760/2.6.2017, 12.399/9.6.2017, 

12.755/13.6.2017 και 12.911/14.6.2017 εισηγήσεις της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, οι 

οποίες έχουν ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής 

γενικών υπηρεσιών» όπου σύμφωνα με την παράγραφο  5 ορίζεται ότι: 

«1…2…3…4…5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
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των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια». 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7398/02-05-2017 απάντηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου σε 

διατύπωση ερωτήματος που υπέβαλε η επιτροπή εργασιών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. 

∆/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τµήµα 

Κίνησης – 
Συντήρησης 
Οχηµάτων & 
Καυσίµων 

31-05-2017 
Εργασίες για το 
όχηµα ΚΗΙ-1669 

RENAULT THALIA  

α) Αντικατάσταση 
ηλεκτρονικού 

συστήµατος έγχυσης 
καυσίµου (injection) και 
προγραµµατισµός   

2. 

∆/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τµήµα 

Κίνησης – 
Συντήρησης 
Οχηµάτων & 
Καυσίµων 

01-06-2017 

Εργασίες για το 
όχηµα ΚΗΙ-2574 

MERCEDES BENZ 
ATECO 

α) Εργασίες 
Αντικατάστασης βάσεων 
δεξαµενής λαδιού, 
επισκευή βάσης 
φαναριού & 

αντικατάσταση λοιπών 
ανταλλακτικών  

 
Εισηγούµαστε 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω την έγκριση των ανωτέρω στον πίνακα πρωτοκόλλων παραλαβής 
εργασιών, τα οποία σας επισυνάπτουµε σε φωτοαντίγραφο».   

 

«Έχοντας υπόψη: 
4. Το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής 

γενικών υπηρεσιών» όπου σύμφωνα με την παράγραφο  5 ορίζεται ότι: 

«1…2…3…4…5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια». 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7398/02-05-2017 απάντηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου σε 

διατύπωση ερωτήματος που υπέβαλε η επιτροπή εργασιών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. 

∆/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τµήµα 

Κίνησης – 
Συντήρησης 
Οχηµάτων & 
Καυσίµων 

09-06-2017 
Εργασίες για το 
όχηµα ΚΗY-5815 

MAZDA 

α) Εργασία service, 
Αντικατάστασης 
Ανταλλακτικών, 
Ζυγοστάθµισης, 
Ευθυγράµµισης, 

Εξαγωγή Πολλαπλής 

2. 

∆/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τµήµα 

Κίνησης – 
Συντήρησης 
Οχηµάτων & 
Καυσίµων 

09-06-2017 
Εργασίες για το 
όχηµα ΚΗY-5815 

MAZDA 

α) Εργασία 
Αντικατάστασης Μάσκα 
∆εξιά-Αριστερή (Στεφάνι 

Φανού) Μάσκα 
Κεντρική, Φλάς Εµπρός 
∆εξιά, Φανάρι Εµπρός 
Αριστερά, Λάµπες, 

Φανάρια Πίσω, Χερούλι 
Πόρτας, Μπαταρία  

3. 

∆/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τµήµα 

Κίνησης – 
Συντήρησης 
Οχηµάτων & 
Καυσίµων 

09-06-2017 
Εργασίες για το 
όχηµα ΚΗΙ-2560 

MITSUBISHI 

α) Αντικατάσταση Βολάν 
Κινητηρα, Τσιµούχα 
Στροφάλου, Ιµάντες 
Εξωτερικοί, Αντλία 
Συµπλέκτη Κάτω, 

Τροχαλία Στροφάλου, 
Υγρά Φρένων 

 
Εισηγούµαστε 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω την έγκριση των ανωτέρω στον πίνακα πρωτοκόλλων παραλαβής 
εργασιών, τα οποία σας επισυνάπτουµε σε φωτοαντίγραφο».   

  
«Έχοντας υπόψη: 

7. Το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής 

γενικών υπηρεσιών» όπου σύμφωνα με την παράγραφο  5 ορίζεται ότι: 

«1…2…3…4…5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια». 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7398/02-05-2017 απάντηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου σε 

διατύπωση ερωτήματος που υπέβαλε η επιτροπή εργασιών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

9. Τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
πολεοδοµίας 

12-06-2017 
Επισκευή υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 

κεντρικής θέρµανσης 

Εργασίες  επισκευής 
υδραυλικών 

εγκαταστάσεων 
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5ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου 
Βρυτών  

κεντρικής θέρµανσης 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Βρυτών, 
που προέκυψαν λόγω 

παγετού 
Εισηγούµαστε 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω την έγκριση του ανωτέρω στον πίνακα πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών, το οποίο σας επισυνάπτουµε σε φωτοαντίγραφο».   

 
«Έχοντας υπόψη: 

10. Το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής 

γενικών υπηρεσιών» όπου σύμφωνα με την παράγραφο  5 ορίζεται ότι: 

«1…2…3…4…5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια». 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7398/02-05-2017 απάντηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου σε 

διατύπωση ερωτήματος που υπέβαλε η επιτροπή εργασιών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

12. Τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/νσης Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & Τοπικής 
οικονοµικής ανάπτυξης  

12-6-2017 
Εργασίες  καθαρισµού 

∆ηµοτικού 
κοινοκοµείου  

Εργασίες  καθαρισµού 
∆ηµοτικού κοινοκοµείου  
που αφορούν το χρονικό 
διάστηµα από την 

υπογραφή της σύµβασης 
έως 31.5.2017 

∆/νσης Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & Τοπικής 
οικονοµικής ανάπτυξης  

12-6-2017 
Περισυλλογή 

αδέσποτων ζώων 
έτους 2017  

Εργασίες  περισυλλογής 
επιθετικών, περισυλλογή 
µη επιθετικών ∆.Ε. 

Έδεσσας, περισυλλογή 
µη επιθετικών ∆.Ε. 
Βεγορίτιδας και 

µεταφορά σε κτηνίατρο  
που αφορούν το χρονικό 
διάστηµα από την 

υπογραφή της σύµβασης 
έως 14.5.2017 

 
Εισηγούµαστε 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω την έγκριση των ανωτέρω στον πίνακα πρωτοκόλλων παραλαβής 
εργασιών, τα οποία σας επισυνάπτουµε σε φωτοαντίγραφο».   
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις του 

άρθρου 219 του Ν.4412/2016 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 

65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται 

στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  160/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  3.7.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Πρόεδρο επιτροπής παραλαβής εργασιών κ. Χ. Μητσαράκη (µε την υποχρέωση  

κοινοποίησης της  απόφασης στους αναδόχους) 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

ΑΔΑ: 6ΙΥ0ΩΡΠ-ΓΙΟ
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