
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 142/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-7-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 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 προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, 
βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου»  
µε αρ. µελ. 6/2018. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. Κυριάκος Αντωνιαδης 2. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 

3. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ. 
12285/24-6-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο µας διαβιβάστηκε µε το υπ’αριθµ 
12517/25-6-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του  έργου «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, 
βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του Γυµνασίου  Αναρράχης-
Εµπορίου»  µε αρ. µελ. 6/2018, για την κατά τον νόµο έγκρισή του .  
Πιο συγκεκριµένα το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έχει ως εξής :   
 «Στην Πτολεµαιδα σήµερα 24-6-2020 οι υπογράφοντες: 
1) Ευτέρπη ∆εληγεώργη, Αρχιτέκτων Μηχανικός της ∆/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ως πρόεδρος επιτροπής παραλαβής (αναπληρωµατικό µέλος) 
2) Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας 
3) Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας 
  που αποτελούµε την επιτροπή που συστάθηκε µε την µε αριθµ. 122/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Εορδαίας. 
Έχοντας υπόψη: 
α) τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Εργων 
β) τα συµβατικά τεύχη του έργου 
γ) τη µελέτη του έργου 
δ) τις εντολές της Υπηρεσίας 
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ε) την από 21-11-2019 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών 
στ) την τελική επιµέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 11-11-2019, ελέγχθηκε  και 
υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις εργασίες Μηχανικό Ευδοκία Καρογδανίδου και θεωρήθηκε από τον 
∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργιο Τσακιριδη την 18-11-2019  
πήγαµε επί τόπου και  
Προβήκαµε 
Παρουσία του αναδόχου του έργου στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και βάσει των συµβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιµέτρησης 
των εργασιών της. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1)  Το «∆ελτίο των κύριων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά το 
ιστορικό του. 
Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθείσων εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 55.930,63 ευρώ. Το 
έργο στο σύνολό του θεωρούµενο κατασκευάστηκε σύµφωνα προς την εγκεκριµένη µελέτη του, τα δε κύρια 
τµήµατά του σε φυσικές µονάδες είναι: 
 α) Χωµατουργικά-Καθαιρέσεις 
 β) Σκυροδέµατα 
 γ) Λοιπά- τελειώµατα 
2)  Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί µέρους εργασιών και της τελικής επιµέτρησης του έργου που 
επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα: 
 α) Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες της Τελικής επιµέτρησης διαπίστωσε, 
ότι αυτές ανταποκρίνονται προς την πραγµατικότητα, γι’ αυτό και προτείνει την ποσοτική παραλαβή τους. 
 β) Οι τροποποιήσεις των ποσοτήτων και οι νέες εργασίες όπως αυτές φαίνονται στον 1ο ΑΠΕ (τελευταίος) 
και επιβεβαιώνονται 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. 
3) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα: 
 α) Όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύµφωνα µε τις θεσπισµένες προδιαγραφές έντεχνα. 
 4) Το µητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και βρέθηκε ικανοποιητικό. 
 5) Ο Φάκελος  Ασφαλείας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα την ορθότητα του και την 
ενηµέρωσή του και βρέθηκε πλήρης.  
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την Έγκριση του Πρωτοκόλλου  
Προσωρινής Παραλαβής. 
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. 142/2020 

 

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’αριθµ. 12285/24-6-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών που περιλαµβάνει το έργο: «Εργασίες 
συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του Γυµνασίου 
Αναρράχης-Εµπορίου»  µε αρ. µελ. 6/2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 142/2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 2. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 
 3. Στέφανος Μπιγγας 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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