
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 112/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεµαΐδας: 
Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου»  µε αρ. µελ. 14/2013. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Τερζοπούλου Αθηνα 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Εδώ προσήλθε το µέλος κ. Ευσ. Κοκκινίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, 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 το υπ’αριθµ. 11629/15-6-2020 διαβιβαστικό της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας κοινοποιείται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του  έργου 
«Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεµαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου»  µε αρ. µελ. 14/2013, για την κατά 
τον νόµο έγκρισή του . Πιο συγκεκριµένα θέτω υπόψη σας το υπ’αριθµ 11458/12-6-2020 πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :   

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
   Έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ» 

Αναδόχου : «Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε-ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ.» 
Συνολικής δαπάνης: 2.455.383,74 ευρώ µε ΦΠΑ  
Αρ. Μελέτης: 14/2013 
 Στην Πτολεµαΐδα  την Παρασκευή 12-6-2020 οι υπογράφοντες: 
1.  Ευτέρπη ∆εληγεώργη , Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. της ∆/νσης Περιβάλλοντος  του ∆ήµου Εορδαίας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2.  Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ της ∆/νσης Περιβάλλοντος  του ∆ήµου 

Εορδαίας 
3.  Σάββας Νικολιάς  Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. του ∆ήµου Εορδαίας 
4.  ∆ηµήτρης Τσεχελίδης ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
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  που αποτελούµε την επιτροπή που συστάθηκε µε την µε αριθµ. 62/28-5-2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Εορδαίας για την οριστική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας 

Έχοντας υπόψη: 
α) τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων 
β) τα συµβατικά τεύχη του έργου 
γ) τη µελέτη του έργου 
δ)      την από 14-9-2018 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών  
ε) την τελική επιµέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 12-10-2018, ελέγχθηκε και 

υπογράφηκε από τους επιβλέψαντες τις εργασίες Μηχανικούς την 18-10-2018 και θεωρήθηκε από τον 
προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο Τσακιρίδη, Τοπογράφο Μηχανικό µε 
Α,β’, την 18-10-2018.  

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

Προβήκαµε 
 

 Παρουσία του αναδόχου κου Γεώργιου Βαφειάδη στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4418/84  «∆ηµόσια  Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
εκτελεστικού του διατάγµατος Π∆ 609/85  «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων» και ιδιαίτερα µε τα άρθρα 11 και 
53, αντίστοιχα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν στο αρθρο 73 του Νόµου3669/2008 και 
βάσει των συµβατικών τευχών της εργολαβίας και την τελικής  επιµέτρησης των εργασιών της. 
  

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
 
(1)     Το «∆ελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά 

και το ιστορικό του. 
(2)    Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.584.753,74€ που 

αναλύεται ως εξής: 
      α) 494.612,36 ευρώ «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ    
      β)     127.445,25 ευρώ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»   
      γ)  62.053,59 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,…»   
      δ)  592.816,90 ευρώ «Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 
      ε)  32.799,46 ευρώ «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ»  
    στ)  40.345,99 ευρώ «ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ» 
      ζ)   271.065,55 ευρώ «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» 
      η)   36.076,75 ευρώ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ» 
      θ)  4.914,15 ευρώ «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ» 
      ι)   9.331,82 ευρώ «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
     κ)   34.018,07 ευρώ «ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 
     λ)   11.063,26 ευρώ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
     µ)   6.707,10 ευρώ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
     ν)   50.966,64 ευρώ «ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ» 
     ξ)    319.359,04 ευρώ «Ε.Ο. & Γ.Ε. 18,00%» 
     ο)   9.097,11 ευρώ «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» 
    π)   500.274,92 ευρώ «ΦΠΑ.» 
    ρ)   13.662,93 ευρώ «ΤΟΚΟΙ» 
 

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 
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(3) 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 εγκρίθηκαν στις αναλυτικές επιµετρήσεις, συµπίπτουν µε τις 
ποσότητες που περιλαµβάνονται στην τελική επιµέτρηση. Στον κατά το δυνατό σποραδικό έλεγχο των 
εργασιών διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες τους συµπίπτουν µε τις εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις. 

β) Οι πραγµατοποιηθείσες τροποποιήσεις των ποσοτήτων όπως αυτές φαίνονται στον 2ο  Α.Π.Ε. 
(τελευταίος) και επιβεβαιώνονται και από την τελική επιµέτρηση, έγιναν σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες από το νόµο και µε τις απαιτήσεις για την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου. 
Αρµοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Νόµου 3669/2008 και 16 του Π.∆. 
171/87. 

(4) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθηκε ότι, το σύνολό τους έχει εκτελεστεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευής και η κατάσταση αυτών είναι πολύ καλή. 

(5) Το µητρώο του έργου ελέγθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες. 
(6) Ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας του έργου ελέγθηκε 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, µε τις παραπάνω παρατηρήσεις όπως αυτές αναγράφονται στο παρόν και τα 
συνηµµένα αυτου. 
   Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως…» 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 112/2020 

 

  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 11458/12-06-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
4. το από 11629/15-06-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που περιλαµβάνει το έργο: «Ανάπλαση Νότιας 
εισόδου Πτολεµαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου»  µε αρ. µελ. 14/2013, που εκτελέστηκε από την Κ/Ξ 
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.-ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ. ,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 112/2020. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. Στέφανος Μπιγγας 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: ΨΓΔ9ΩΡ6-ΑΟΑ


		2020-06-23T13:49:52+0300
	Athens




