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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  201/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΙΑΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ)» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 1 Ιουλίου  2019 και ώρα 20.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12410/27.6.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Σαμλίδης Μιχαήλ 

2 Γιώγας Δημήτριος  10 Σόντρας Ιωάννης  

3 Δασκάλου Χρήστος  11 Ταμβίσκου Ευτυχία  

4 Δημητριάδης Βασίλειος 12 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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5 Ζδρου Αικατερίνη  13 Τσιβόγλου Χρήστος  

6 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 14 Φουνταλής Μιχαήλ  

7 Πασχάλης Αλέξανδρος 15 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

8 Ρυσάφης Αντώνιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 9 Μάρκου Διονύσιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  10 Μουράτογλου Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 11 Πέτκος Χρήστος 

6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 11298/12.6.2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10169/31-05-2019 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της 

«Προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊτερ)», που διαβιβάστηκε 

στην Τ.Υ. με το αριθ. πρωτ. 10582/05-06-2019 έγγραφο του προέδρου της επιτροπής 

ΑΔΑ: ΩΓ2ΓΩΡΠ-29Θ



 3 

παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας, στο οποίο προτείνεται η  

παραλαβή του  Γκρέϊντερ με τα υπάρχοντα ελαστικά χωρίς έκπτωση 

β) Το γεγονός ότι για τον μεταχειρισμένο ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ) υπάρχει στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας σχετική πίστωση (Κ.Α.:20.30.7131.020) του 

οικονομικού έτους 2019 

γ)   Το άρθρο 208 του Ν4416/2016 που αφορά την παραλαβή υλικών 

 

Εισηγούμαστε 

 

την έγκριση της οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή 

γαιών (Γκρέϊτερ)» χωρίς επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας, διότι τα ελαστικά 

του παραπάνω μηχανήματος αν και παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του άρθρου Α.2.ζ 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του 

μηχανήματος.  

 

Η Παραλαβή του Γρέϊντερ είναι άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο μας διότι πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα : α) στη διάνοιξη - συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και β) στην 

συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας κατά τη διάρκεια του θέρους όπου γίνεται η 

διακίνηση του κύριου όγκου της αγροτικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, το παρόν θέμα 

υπάγεται στην  παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και πρέπει να συζητηθεί από το 

Δ.Σ.». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

το από 31.5.2019 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια ενός 

μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιτερ) και τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Σήμερα την 31-05-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. η επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 173/2018 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και αποτελείται από τους: 

1) Κοσμά Καλογιαννίδη – ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρο της Επιτροπής  

2) Κύρο Μπουκουβάλα - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, μέλος της επιτροπής  

3) Χρήστος Τριανταφυλλίδης – Χειριστών Μηχανημάτων, μέλος της επιτροπής 

παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου της προμήθειας κ. Ελένη  Καϊσίδου  αφού 

έλαβε υπόψη: 

 το αριθ. 8884/16-05-2019 έγγραφο του προέδρου της επιτροπής με θέμα 

«παραλαβή  ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ)» όπου 

ορίζεται η ημερομηνία για την  παραλαβή της “Προμήθειας ενός 

μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ)”» 
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 τους όρους της υπ αριθμ πρωτ 7379/23-04-2019 σύμβασης   (ΑΔΑ : 

19SYMV004885800        2019-05-03) 

 την αριθ. 20799/20-11-2018 2013 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την “Προμήθειας ενός μεταχειρισμένου 

ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ)”»  και την προσφορά του προμηθευτή 

 Tα υπ αριθμ πρωτοκόλλου9567/24-05-2019 και ττ 9567/30-05-2019 έγγραφα   

  την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16106 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου 

μετά τον  μακροσκοπικό κατά το δυνατόν έλεγχο που διενήργησε στο είδος που 

αναφέρονταν στην ανωτέρω σύμβαση, 

προέβη 

στην παραλαβή της “Προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών 

(Γκρέϊντερ)”»      

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

(σε ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(σε ευρώ) 

1 

“Προμήθειας ενός 

μεταχειρισμένου ισοπεδωτή 

γαιών (Γκρέϊντερ)”»  

Εργοστασίου κατασκευής  

VOLVO  τύπος G930B με 

αριθμό πλαισίου 

VCEG930BJOS576024 αριθμ 

κινητήρα 11316488 ισχύος   

227 PS  

ΤΕΜ 1 157.000,00 € 157.000,00 € 

 Σύνολο: 157.000,00 € 

 ΦΠΑ 24%: 37.680,00 € 

 Γενικό Σύνολο: 194.680,00 € 

 

που παραδόθηκε από την προμηθεύτρια εταιρία «ΝΚ Καϊσίδης ΑΒΕΤΕ» με τις εξής 

παρατηρήσεις:  

τα ελαστικά του παραπάνω μηχανήματος παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του 

άρθρου Α.2.ζ των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης όπου αναφέρονται : 
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 ζ) ΤΡΟΧΟΙ  

Θα αποτελείται από 6 τροχούς ικανών διαστάσεων για την ασφαλή λειτουργία του 

μηχανήματος. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (υποχρεωτικά, 

όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του μηχανήματος), όχι αναγομωμένα. Θα 

ανταποκρίνονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τη στάθμη 

εκπομπής θορύβου, χαμηλής αντίστασης κύλισης με περιεκτικότητα σε έλαια 

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή θα φέρουν τη σήμανση με το οικολογικό σήμα 

(ECOLABEL) τύπου Ι.» 

Επιπλέον στον Πίνακα Συμμόρφωσης της προσφοράς του Αναδόχου, στην απαίτηση 

2ζ. Ελαστικά ηλικία αναφέρεται ως ηλικία των ελαστικών θα είναι < 1 έτους 

Τα υπάρχοντα ελαστικά  του υπό παραλαβή μηχανήματος δεν είναι ιδιαίτερα 

φθαρμένα, δεν είναι αναγομωμένα, έχουν βάθος πέλματος ικανοποιητικό 

(μεγαλύτερο του επιτρεπομένου), δεν παρουσιάζουν  ρωγμές και εξογκώματα  είναι  

ιδιαίτερα αξιόπιστου οίκου κατασκευής (FIRESTONE)  τύπου RADIAL,  η δομή των 

οποίων παρουσιάζει  τα εξής  πλεονεκτήματα έναντι των κοινών   : α) στο πέλμα( 

προσφέρει κράτημα, αντοχή ενώ προστατεύει και το σκελετό, β) στο πλευρικό 

τοίχωμα (Παρέχει προστασία στο σκελετό, ενώ είναι ανθεκτικό  στην κάμψη και στις 

καιρικές συνθήκες), γ) στον σκελετός (ο σκελετός διαγωνίων ζωνών μεταφέρει όλα τα 

φορτία μεταφοράς, πέδησης και διεύθυνσης μεταξύ της ζάντας και του 

οδοστρώματος, ενώ αντέχει στα ακραία στιγμιαία φορτία ενός ελαστικού υπό πίεση 

λειτουργίας), δ) στην έδραση (το ατσάλινο τύλιγμα έδρασης συνδέει κατάλληλα το 

ελαστικό στη ζάντα και το διατηρεί στη θέση του).  

Η προαναφερθείσα παρέκκλιση δεν επηρεάζει την καταλληλότητά του και προτείνεται 

η  παραλαβή του  μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ)”»  με τα υπάρχοντα  

ελαστικά χωρίς έκπτωση. 

Το παραπάνω μηχάνημα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης (εκτός 

της παρέκκλισης που αναφέρεται παραπάνω), παραδόθηκε από την ανάδοχο στον 

τόπο που ορίσθηκε  και λειτουργεί χωρίς προβλήματα. 

Για τον  χρόνο καλής λειτουργίας ισχύουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη και 

την υπογραφείσα σύμβαση».  

 

«Η  επιτροπή παρακολούθησης και  παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 

173/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους: 
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1) Κοσμά Καλογιαννίδη – ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρο της Επιτροπής  

2) Κύρο Μπουκουβάλα - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, μέλος της επιτροπής  

3) Χρήστος Τριανταφυλλίδης – Χειριστών Μηχανημάτων, μέλος της επιτροπής 

Έχοντας υπόψη: 

α)  Το υπ αριθμ πρωτ 10169/31-05-2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του 
έργου «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊτερ)»   . 

β)   Το γεγονός    ότι  για τον μεταχειρισμένο Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέϊντερ) υπάρχει 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας  σχετική πίστωση  ( Κ.Α. : 
20.30.7131.020) του οικονομικού έτους 2018 

γ)   Το άρθρο 208 του Ν4416/2016 που αφορά την παραλαβή υλικών 
 

                              ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ  

Να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου  «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου 

ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊτερ)» με τα υπάρχοντα  ελαστικά  χωρίς έκπτωση. 

 Τα υπάρχοντα ελαστικά του παραπάνω μηχανήματος αν και παρεκκλίνουν από τις 

απαιτήσεις του άρθρου Α.2.ζ των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

(αναφέρεται ως ηλικία των ελαστικών  < 1 έτους) ,  δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του  μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊτερ ,  

Καθότι  δεν είναι ιδιαίτερα φθαρμένα, δεν είναι αναγομωμένα,  έχουν βάθος 

πέλματος ικανοποιητικο (μεγαλύτερο του επιτρεπομένου)  , δεν παρουσιάζουν  

ρωγμές και εξογκώματα  είναι  ιδιαίτερα αξιόπιστου οίκου κατασκευής (FIRESTONE)  

τύπου RADIAL  (η δομή των οποίων παρουσιάζει  τα εξής  πλεονεκτήματα έναντι των 

κοινών   α) στο πέλμα( προσφέρει κράτημα, αντοχή ενώ προστατεύει και το 

σκελετό. , β) στο πλευρικό τοίχωμα (Παρέχει προστασία στο σκελετό, ενώ είναι 

ανθεκτικό  στην κάμψη και στις καιρικές συνθήκες), γ) στον σκελετός( ο σκελετός 

διαγωνίων ζωνών μεταφέρει όλα τα φορτία μεταφοράς, πέδησης και διεύθυνσης 

μεταξύ της ζάντας και του οδοστρώματος, ενώ αντέχει στα ακραία στιγμιαία φορτία 

ενός ελαστικού υπό πίεση λειτουργίας) , δ) στην έδραση (το ατσάλινο τύλιγμα 

έδρασης συνδέει κατάλληλα το ελαστικό στη ζάντα και το διατηρεί στη θέση του)». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4416/2016  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της «Προμήθειας ενός μεταχειρισμένου 

ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊτερ)» χωρίς επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας, διότι 

τα ελαστικά του παραπάνω μηχανήματος αν και παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του 
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άρθρου Α.2.ζ των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του μηχανήματος.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 201/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  2.7.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, , 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,   

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας Κ. Καλογιαννίδη 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Χ. Βερικούκη  
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