
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 26/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και 
να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Εργασίες συντήρησης 
κοινοτικού καταστήµατος στην Τ.Κ. Ολυµπιάδας του ∆ήµου Εορδαίας». 
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. Κων/νος Μιχος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Το µέλος Α.Τερζοπουλου δήλωσε κώλυµα και στην θέση της κληθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος 

 Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη 
συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών τo υπ’αριθµ 2714/4-2-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας κοινοποιείται το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 
ανωτέρω έργου για την κατά τον νόµο έγκρισή του . Πιο συγκεκριµένα θέτω υπόψη σας το υπ’αρθµ 1193/20-1-
2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :   

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  

Αναδόχου:  «ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ» 
Συνολικής δαπάνης:  15.338,14 Ευρώ  (µε Φ.Π.Α.) 
Στην Πτολεµαΐδα την ∆ευτέρα 20-01-2020 οι υπογράφοντες: 

1. Ηλιάνα Παπαδοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Εορδαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής, 

2. Γεώργιος Παπαδόπουλος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Τ.Υ. του ∆ήµου Εορδαίας 

3. Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της Τ.Υ. του ∆ήµου Εορδαίας 
που αποτελούµε την επιτροπή που συστάθηκε µε την µε αριθµ. 261/16-10-2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Εορδαίας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της 
επικεφαλίδας,  

Έχοντας υπόψη: 
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α) τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων 

β) τα συµβατικά τεύχη του έργου 

γ) τη µελέτη του έργου 

δ) την από 29-06-2018 βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης µε αρ. πρωτ. 
14348/03-07-2018 

ε) την τελική επιµέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 13-09-2018, ελέγχθηκε και 
υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις οικοδοµικές εργασίες, Σάββα Νικολιά, Πολιτικό Μηχανικό, την  14-
09-2018 . Θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο 
Τσακιρίδη, Τοπογράφο Μηχανικό µε Α, β’,  την 14-09-2018. 

στ) τις εντολές της Υπηρεσίας 
πήγαµε επί τόπου των έργων και 
 

Προβήκαµε 
παρουσία και του εκπροσώπου του αναδόχου κου Αθανάσιου Καραβελιά στην ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συµβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιµέτρησης των εργασιών 
της. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  

Το «∆ελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το 
ιστορικό του. 

(1) Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 12.369,47 €, (δαπάνη 
αξίας εργασιών µε Γ.Ε. & Ε.Ο. µόνο και αφαιρούµενης της έκπτωσης) που αναλύεται ως εξής: 

α) 10.482,60 € «Οικοδοµικές εργασίες»  

β) 1.886,87 € «Ε.Ο. & Γ.Ε. 18,00%» και 

γ) 2.968,67 € «Φ.Π.Α. 24%» 

 

Το έργο στο σύνολο του θεωρούµενο κατασκευάστηκε σύµφωνα προς την εγκεκριµένη µελέτη του, τα δε 
κύρια τµήµατα του σε φυσικές µονάδες είναι αυτά που παρουσιάζονται στη συνηµµένη µε το παρόν τελική 
επιµέτρηση 

1.1 Οµάδα Α: Οικοδοµικές εργασίες     

α/α Περιγραφή εργασίας Κωδ. άρθρου Α.Τ. µ.µ. 
Τελική 

ποσότητα Ολογράφως 

1 Καθαίρεση επιχρισµάτων ΝΑΟΙΚ Α\22.23 1.01 µ2 
18,56 ∆εκαοκτώ και πενήντα έξι εκατοστά 

2 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

ΝΑΟΙΚ 
Α\22.15.01 

1.02 µ3 
0,034 Τριάντα τέσσερα χιλιοστά 

3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΝΑΟΙΚ 
Α\22.20.01 

1.03 µ2 

2,89 ∆ύο και ογδόντα εννέα εκατοστά 

4 Καθαίρεση επικεραµώσεων µε προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

ΝΑΟΙΚ 
Α\22.22.02 

1.04 µ2 

199,06 
Εκατόν ενενήντα εννέα και έξι 
εκατοστά 

5 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης ΝΑΟΙΚ Α\22.51 1.05 µ3 
2,38 ∆ύο και τριάντα οκτώ εκατοστά 

6 Οπλισµένο επίχρισµα τριφτό ή πατητό µε τσιµεντοκονίαµα των 
600 kg τσιµέντου 

ΑΤΕΚ 3 1.06 µ2 
52,00 Πενήντα δύο 

7 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά 
δροµικών τοίχων 

ΝΑΟΙΚ 
Α\49.01.01 

1.07 µµ 

5,00 Πέντε 

8 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας πελεκητή ΝΑΟΙΚ 
Α\52.76.01 

1.08 µ3 

0,58 Πενήντα οκτώ εκατοστά 

9 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ΝΑΟΙΚ 
Α\52.79.01 

1.09 µ3 
1,80 Ένα και ογδόντα εκατοστά 

10 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm ΝΑΟΙΚ 
Α\52.80.02 

1.10 µ2 
199,06 

Εκατόν ενενήντα εννέα και έξι 
εκατοστά 

11 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού 
σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 

ΝΑΟΙΚ 
Α\64.01.01 

1.11 χγρ 

137,40 
Εκατόν τριάντα επτά και σαράντα 
εκατοστά 
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12 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου ΝΑΟΙΚ Α\72.16 1.12 µ2 

199,06 
Εκατόν ενενήντα εννέα και έξι 
εκατοστά 

13 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο µαλακό  d = 2 
cm, πλάτους έως 20 cm 

ΝΑΟΙΚ 
Α\75.21.01 

1.13 µ2 

5,39 Πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά 

14 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm ΝΑΟΙΚ 
Α\75.31.01 

1.14 µ2 

5,34 Πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά 

15 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για 
χρωµατισµούς 

ΝΑΟΙΚ Α\77.15 1.15 µ2 
52,00 Πενήντα δύο 

16 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΝΑΟΙΚ Α\77.55 1.16 µ2 10,10 ∆έκα και δέκα εκατοστά 

17 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε χρήση 
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

ΝΑΟΙΚ 
Α\77.80.02 1.17 µ2 400,96 Τετρακόσια και ενενήντα έξι εκατοστά 

18 
Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω 
προσθέτου ύψους ΝΑΟΙΚ Α\77.99 1.18 µ2 118,54 

Εκατόν δεκαοκτώ και πενήντα 
τέσσερα εκατοστά 

19 

Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη ΝΑΟΙΚ Α\79.10 1.19 µ2 199,06 
Εκατόν ενενήντα εννέα και έξι 
εκατοστά 

20 

Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα Ανοικτή ηµικυκλική ΑΤΗΕ 8062.1 1.20 χγρ. 112,86 
Εκατόν δώδεκα και ογδόντα έξι 
εκατοστά 

21 

Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα Σωληνωτή κυκλική ΑΤΗΕ 8062.3 1.21 χγρ. 67,24 
Εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα 
εκατοστά 

(2) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί µέρους εργασιών και της τελικής επιµέτρησης του έργου που 
επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα: 

α) Οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες ελέχθησαν επί τόπου του έργου συνέπιπταν, κατ’ αρχήν µε τις 
αναλυτικές  επιµετρήσεις που έχουν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και εν τέλει µε 
την τελική επιµέτρηση. Αρµοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 170 του Ν. 
4412/2016. 

β) Οι πραγµατοποιηθείσες τροποποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές φαίνονται στον 1ο Α.Π.Ε. 
(τελευταίος) και επιβεβαιώνονται και από την τελική επιµέτρηση, έγιναν σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες από τον νόµο και µε τις απαιτήσεις για την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου. 
Αρµοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 170 του Νόµου 4412/2016 . 

(3) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα: 

α)  Το σύνολο των εργασιών έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευής 
και η κατάσταση αυτών πολύ καλή. 

(4) Το µητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες 

(5) Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την 
ενηµέρωσή του και ευρέθηκε πλήρης. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαµβάνει οριστικά τις επί µέρους εργασίες που περιλαµβάνει το 
έργο, όπως αυτές αναγράφονται στο παρόν και τα συνηµµένα αυτού και προτείνει την έγκρισή του. 
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:……» 
Επισυναπτόµενο στο ανωτέρω πρωτόκολλο είναι το ∆ελτίο κύριων στοιχείων του έργου. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 26/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1.τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν  
3. το υπ΄αρίθµ 2714/4-2-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. το υπ’αρθµ 1193/20-1-2020 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικης παραλαβής 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικης Παραλαβής των εργασιών που περιλαµβάνει το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήµατος στην Τ.Κ. Ολυµπιάδας του ∆ήµου Εορδαίας», µε αριθµ. 
µελέτης 24/2016, π̟ου εκτελέστηκε από τον Καραβελια Αθανάσιο του Στέργιου, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 26/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Κων/νος Μιχος 
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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