
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 234/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 36/2017).

Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 
π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20.948/1-11-2019 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  ήταν παρόντα τα έξι  (6)   μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  –  Αν/κό 

μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

      Στη  συνεδρίαση  προσήλθε  το  αναπληρωματικό  μέλος  κ.  Κων/νος  Λαμπρόπουλος 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.   

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 παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή 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 συζητηθεί σήμερα ως 
κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 
133), το παρακάτω θέμα: 

► Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης 
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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  ακόλουθη  σειρά: 
3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο, 9ο ,10ο,1ο και 2ο .
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης,  θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 22-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & 
Πολεοδομίας για έγκριση του  από 22-10-2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής 
Παραλαβής  του  έργου  «Επισκευή  ασφαλτοστρώσεων  (β΄  φάση)  και 
τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 36/2017), η οποία αναφέρει τα εξής: 

    Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου  
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β΄ φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ.  
36/2017) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 &  
172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Των,  από  τον  ανάδοχο  «ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ.  ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  εκτελεσθέντων  

εργασιών για την παραλαβή του έργου 
Οι υπογράφοντες:
1. Αθανασία Κρυσταλλίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου  

Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Θεόδωρος  Δανιηλίδης,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  Υπάλληλος  της  Τ.Υ.  του Δήμου  

Έδεσσας, ως μέλος
3. Σπυρίδων  Μακατσώρης,  ΤΕ  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών,  Υπάλληλος  της  Τ.Υ.  του  

Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
Αφού μετέβησαν σήμερα 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη με βάση 
την υπ’ αριθ.  253/30-09-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,  
για  την  παραλαβή  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  για  το  έργο  «Επισκευή 
ασφαλτοστρώσεων (β΄ φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ.  
36/2017).
Έχοντας υπ’ όψη:
1. την από 21-11-2017 Σύμβαση κατασκευής
2. την από 21-05-2018 Βεβαίωση περαίωσης
3. την από 06-07-2018 Τελική επιμέτρηση
παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον  
Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

A/
A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ
ΕΣ 

(Αριθμητικ
ώς)

ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘ

ΕΙΣΕΣ 
(Αριθμητικ

ώς)

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕ
ΙΣΕΣ 

(Ολογράφως)

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος  
γαιώδες - ημιβραχώδες m3 30,75 30,75

Τριάντα και  
εβδομήντα 

πέντε

2

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

m3 18,85 18,85 Δεκαοκτώ και  
ογδόντα πέντε
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3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C εκτός υπογείων έργων kg 251,33 251,33

Διακόσια 
πενήντα ένα 
και τριάντα 

τρία

4 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση φρέζας m2 326,43 326,43

Τριακόσια 
είκοσι έξι και  
σαράντα τρία

5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  
αστικής οδού m2 1530,64 1530,64

Χίλια 
πεντακόσια 
τριάντα και  

εξήντα 
τέσσερα

6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
μεταβλητού πάχους Ton 56,39 56,39

Πενήντα έξι  
και τριάντα 

εννέα

7 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 361,15 361,15
Τριακόσια 
εξήντα ένα 

και δεκαπέντε

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Οι εργασίες που έγιναν είναι:
• Απόξεση  υπάρχοντος  φθαρμένου  ασφαλτικού  τάπητα  αστικής  οδού  με  χρήση  φρέζας  
(φρεζάρισμα).
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού  
τάπητα ή μετά την εκτέλεση των εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος).
• Εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας  
και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων  
ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων).
• Εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων από σκυρόδεμα.
Οι  εργασίες  ασφαλτόστρωσης  πραγματοποιήθηκαν  στην  Τ.Κ.  Μεσημερίου  και  στην  
επαρχιακή οδό Μεσημερίου – Φλαμουριάς, ενώ οι εργασίες τσιμεντόστρωσης εκτελέστηκαν  
στην Έδεσσα, στις οδούς Πάροδο Φλωρίνης (απέναντι από το ΙΚΑ) και Ρωμανού (πλησίον της  
κλινικής Αγίου Γεωργίου).

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ  
Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό  36/2017  από την Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. Η ανάθεση μετά από  
πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίθηκε με την αριθ. 241/25-09-2017 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Την  21-11-2017 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για  23.800,32 € + (24% Φ.Π.Α.)  
5.712,08 € =, ήτοι σύνολο 29.512,40 € μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου  
Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
(ποσοστό έκπτωσης 11,00%).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ  
Σύμφωνα με  την  σύμβαση  ο  αρχικός  χρόνος  περαίωσης  ήταν  6  μήνες,  με  ημερομηνία  
περαίωσης την 21-05-2018.
Το  έργο  περαιώθηκε  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ,  την  18-05-2018,  όπως  φαίνεται  και  από  την 
βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
Συντάχθηκε 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τελικός – Τακτοποιητικός), ο οποίος  
εγκρίθηκε με την με αριθ. 125/25-06-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός:
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1ος  Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 23.777,02€ & Φ.Π.Α. 24% 5.706,48€ 
ήτοι συνολικά 29.483,50€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή  
έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες  
εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι’  
αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε  δεκαπέντε (15) μήνες 
από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την 18-08-2019. Επομένως η παραλαβή είναι  
οριστική.
       Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τσεπκεντζής επιφυλάσσεται για το αν 
είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου η έγκριση 
των Πρωτοκόλλων Παραλαβής και προτείνει να διερευνήσει η υπηρεσία ποιου οργάνου 
είναι αρμοδιότητα η έγκρισή τους.
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από  10-12-2018  Πρωτόκολλο 
Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις 
άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 
4623/2019  (ΦΕΚ   Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-
2008  τ.Α’)  “Κωδικοποίηση  Νομοθεσίας  Κατασκευής  Δημοσίων  Έργων,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει  το  Πρωτόκολλο  Προσωρινής  κι Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β΄ φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» 
(ΑΡ. ΜΕΛ. 36/2017), του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Ιωάννης Κ.Ανδρονικίδης 
και  Σία  Ο.Ε.»,  με  την  επωνυμία  «Λύσις  Κατασκευαστική  Ο.Ε.»,   όπως  αυτό 
παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 234/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 6-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης Τσεπκεντζής,  Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αρμόδια υπάλληλο κα Ελισσάβετ Αντωνιάδου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

4



- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας), κ. Μιχάλη Σαμλίδη.
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