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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ – Α΄ ΦΑΣΗ» (Α.Μ. 12/2020). 
 

Σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 11.909/16-9-2022 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 το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 
(ΦΕΚ Α΄136), 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 πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 

4. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Αναπλ. Μελος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

2.Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος, 
3.Ευάγγελος Θωμάς- Τακτ. Μέλος. 
 

          Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης και Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα μέλη Ιωάννης Μουράτογλου και 
Ιωάννης Τσεπκεντζής, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  

        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 

περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου 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 συζητηθούν σήμερα 
ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1. Εισήγηση για χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», που αποτελεί το 2ο Υποέργο της ενταγμένης 

Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5033834. 
2. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας». 
3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 

«Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων». 
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.  4291/24-03-2021 σύμβασης για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τρία (03) έτη για τις ανάγκες 

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. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3ο , 4ο , 2ο και 

1ο. 
        Το μέλος Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 11730/13-9-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 12-9-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ», το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 12/2020 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Των, από τον ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», εκτελεσθέντων εργασιών για την 

παραλαβή του έργου «» (ΑΡ. ΜΕΛ. 12/2020). 

Οι υπογράφοντες: 

1. Δημήτριος Ζήμνας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του Τ.Κ. του Δήμου 

Έδεσσας, ως πρόεδρος 

2. Σάββας Νεσλεχανίδης, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του 

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

Δήμου Έδεσσας, ως μέλος 

 

 

Αφού μετέβησαν σήμερα 12 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα 

με βάση την υπ’ αριθ. 238/31-08-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ» (ΑΡ. 

ΜΕΛ. 12/2020). 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. την από 08-10-2020Σύμβαση κατασκευής 

2. την από 05-04-2021Βεβαίωση περαίωσης 

3. την από 05-04-2021Τελική 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». 

 

 Αρχική σύμβαση 

 

 Εργασίες προϋπολογισμού 

 

 1. ΟΜΑΔΑ Α:ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 1. A.T. :2 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 

 Από1η αναλυτική επιμέτρηση : 6.458,48μ2 

 Άθροισμα : 6.458,48 μ2 Για πιστοποίηση:6.458,48μ2 

 Ολογράφως : έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ και σαράντα οκτώ 

εκατοστά 

 2. A.T. :5 

 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 

 Από1η αναλυτική επιμέτρηση : 114,52τον 

 Αθροισμα : 114,52 τον Για πιστοποίηση: 114,52τον 

 Ολογράφως : εκατόν δέκα τέσσερεις και πενήντα δύο εκατοστά 

 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   . 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Οι εργασίες που έγιναν είναι: 

α) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος 

ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), β) 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) 

 

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιήθηκαν ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες 

και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας (σε επιλεγμένες οδούς και περιοχές, σε όλο το 
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μήκος ή /και σε τμήματα αυτών): 1) Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, 2) Νέος Άγιος Αθανάσιος, 

3) Κεδρώνα, 4) Περαία, 5) Άρνισσα, 6) Ζέρβη, 7) Παναγίτσα. 

 

 

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ 

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 12/2020 από την Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. Η ανάθεση μετά από 

πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίθηκε με τις αριθ. 230/21-07-2020 και 265/01-09-2020 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. 

 

 

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Την 08-10-2020 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 38.941,75 € + (24% Φ.Π.Α.) 

9.346,02 € =, ήτοι σύνολο 48.287,77 € μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου 

Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. », (ποσοστό 

έκπτωσης 54,01%). 

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία περαίωσης την 06/04/2021. Το έργο 

περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 05-04-2021, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση 

περαίωσης. 

 

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Συντάχθηκε 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθ. 

63/05-03-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας.  

 

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Συντάχθηκαν οι ακόλουθοι λογαριασμοί: 

1ος  Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 29.334,93 & Φ.Π.Α. 24% 7.040,38€ 

ήτοι συνολικά 36.375,31€. 

2ος  Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 9.398,43€ & Φ.Π.Α. 24% 2.255,62€ 

ήτοι συνολικά 11.654,05€. 

 

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 05/07/2022. Επομένως η παραλαβή είναι 

οριστική. 
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        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 αριθμ. πρωτ. 11730/13-9-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για 
έγκριση του από 12-9-2022 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. 1ί 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 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ – 
Α΄ΦΑΣΗ)»  του οποίου ανάδοχος είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε». όπως αυτό 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 
   Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 

απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα διότι θεωρεί 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 263/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 23-9-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 
(Αναπλ. μέλος). 

 

 
 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Αρμόδια υπάλληλο κα Αντωνιάδου Ελισσάβετ. 
 

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 
 

 


