
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 191/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 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 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 
του ΚΟΙΠΠΑΠ» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 

4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Κων/νος Μιχος  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυµα 
κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος  εισηγούµενος  το ανωτέρω 
ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών τo υπ’ αριθµ.16267/12-8-2020  διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών , µε το οποίο µας υποβάλλεται το µε αριθµ 16266/12-8-2020 πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού 
ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ» για την κατά τον νόµο έγκρισή 
του. 
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ,  έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω σχετικό πρακτικό στο οποίο  
αναφέρονται τα εξής: 

«Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο   Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ   Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ  
Του έργου: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ.», 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  07/2018 

που  εκτελέσθηκε από τον ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΑΡΑΒΙ∆Η Ε.∆.Ε. 

Οι κάτωθι υπογραφόµενοι: 
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1. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της ∆.Π.Κ.Π.Ζ., τακτικό µέλος και πρόεδρος, 

2. Ισαάκ Ηλιάδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. της ∆.Τ.Υ., τακτικό µέλος, 

3. Ηλίας Καφαντάρης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. της ∆.Π.Κ.Π.Ζ., τακτικό µέλος , 

που αποτελούµε την επιτροπή που συστάθηκε µε την µε αριθµ. 158/2020 (Α∆Α: Ψ7Κ7ΩΡ6-Φ64)  Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,  

Έχοντας υπόψη: 

α) τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων 

β) τη µε αρ. 5271/12-03-2019 σύµβαση & τα συµβατικά τεύχη του έργου 

γ) τη µε αρ 07/2018 µελέτη του έργου 

δ) την µε αρ. 10446/24-05-2019  Τελική Επιµέτρηση Εργασιών  

ε) την µε αρ. 10155/21-05-2019 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών 

στ) την µε αρ. 19188/26-09-2019 υποβολή του µητρώου και του ΦΑΥ του έργου 

ζ) το µε αρ. 23415/14-11-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου 

η) η µε αρ. 334/2019 (Α∆Α: 64Θ∆ΩΡ6-4ΒΣ) Α∆Σ για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής 

θ) τις εντολές της Υπηρεσίας 

πήγαµε επί τόπου του έργου και 

Προβήκαµε 

παρουσία του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και βάσει 

των συµβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιµέτρησης των εργασιών της, στην ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:  

Εκτελεσθείσα Ποσότητα  
Α/Α  Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μ.Μ. 

Αριθ/κώς Ολογράφως  

1 
Πίνακας  πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής  
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ54-2 και ΕΝ54-4, έξι ( 6) ζωνών 

τεµ. 6,00 Έξι τεµάχια 

2 
Οπτικός πυρανίχνευτης καπνού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και 
κατασκευής  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ54 

τεµ. 68,00 Εξήντα οκτώ τεµάχια 

3 
Θερµοδιαφορικός πυρανίχνευτης , σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και 
κατασκευής  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ54 

τεµ. 11,00 Ένδεκα τεµάχια 

4 
Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήµατος πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ54 

τεµ. 12,00 ∆ώδεκα τεµάχια 

5 
Φαροσειρήνα  συστήµατος πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 
και κατασκευής  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ54 

τεµ. 6,00 Έξι τεµάχια 

6 
Φαροσειρήνα  συστήµατος πυρανίχνευσης, στεγανή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές και κατασκευής  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ54 

τεµ. 1,00 Ένα τεµάχιο 

7 
Φωτιστικό ασφαλείας µονής όψης, (µαζί µε πινακίδα σήµανσης διπλής όψης από φύλλο PVC) 
επίτοιχης τοποθέτησης  µε 30 (τουλάχιστον) λαµπτήρες LED, αυτονοµίας 90 λεπτών και βαθµού 
προστασίας ΙΡ40. 

τεµ. 109,00 Εκατόν εννέα τεµάχια 

8 
Βραδύκαυστο καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου ΝΗΧΜΗ 2x1.5mm2, FE180/E30 µε 
το πλαστικό κανάλι τοποθέτησης 

m 54,80 
Πενήντα τέσσερα µέτρα και 

ογδόντα εκατοστά 

9 
Βραδύκαυστο καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου ΝΗΧΜΗ 2x1mm2, FE180/E30 µε το 
πλαστικό κανάλι τοποθέτησης 

m 620,90 
Εξακόσια είκοσι µέτρα και 

ενενήντα εκατοστά 

10 
Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου ΝΥΜ (AO5VV-U) 2x1.5mm2,  µε το πλαστικό 
κανάλι τοποθέτησης 

m 299,60 
∆ιακόσια ενενήντα εννέα µέτρα 

και εξήντα εκατοστά 

11 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας ανοιγόµενες µονόφυλλες m2 3,74 
Τρία κόµµα εβδοµήντα τέσσερα 

τετρ. µέτρα 

12 Σύστηµα τοπικής εφαρµογής  για ηλεκτρική κουζίνα τεµ. 5,00 Πέντε τεµάχια 

13 Σύστηµα τοπικής εφαρµογής ξηράς σκόνης για λεβητοστάσιο τεµ. 2,00 ∆ύο τεµάχια 

14 Πυροσβεστική φωλιά για σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης τεµ. 10,00 ∆έκα τεµάχια 

15 Σύνδεση Πυροσβεστικών Ερµαρίων µε το δίκτυο ύδρευσης τεµ. 4,00 Τέσσερα τεµάχια 
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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. 

Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 20.146,73€, (δαπάνη 
αξίας εργασιών µε Γ.Ε. & Ε.Ο. &ΦΠΑ). 

Το έργο στο σύνολο του θεωρούµενο κατασκευάστηκε σύµφωνα προς την εγκεκριµένη µελέτη του, τα δε 
κύρια τµήµατα του είναι: 

− Εγκατάσταση συστηµάτων πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου (πίνακες, φαροσειρήνες, 
ανιχνευτές, µπουτόν αναγγελίας κινδύνου) µε το απαραίτητο ηλεκτρικό δίκτυο. 

− Εγκατάσταση τοπικών συστηµάτων εφαρµογής λεβητοστασίου και ηλεκτρικού µαγειρίου. 

− Εγκατάσταση πυροσβεστικών ερµαρίων µε ελαστικό σωλήνα µήκους 20 µέτρων µε το απαραίτητο 
υδραυλικό δίκτυο. 

− Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας µε το απαραίτητο ηλεκτρικό δίκτυο. 

− Εγκατάσταση πυράντοχων κουφωµάτων. 

 (4)    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 κατά το δυνατόν 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 και ήταν εφικτή η επιβεβαίωση της 
ύπαρξης τους.  

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

α) όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύµφωνα µε τις θεσπισµένες προδιαγραφές έντεχνα. 

Εποµένως ήταν δύνατον  η επιτροπή παραλαβής να διαπιστώσει την άρτια λειτουργία του.  

Το µητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες. 

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

∆ΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ. 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:          ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Ε.∆.Ε. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Φορέας : ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

2. Απόφαση εκτέλεσης : 123/2018 Απόφαση ∆.Σ.  

3. Εγκριθείσα Χρηµατοδότηση: 62.923,65  € µε Φ.Π.Α. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Εκπόνηση :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

2. Προϋπολογισµός: 62.923,65 € µε Φ.Π.Α. 

3. Απόφαση έγκρισης: 89/2018 Α.Ο.Ε 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Ηµεροµηνία: 26-07-2018 
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2. Απόφαση έγκρισης:  176/2018 Α.Ο.Ε 

3. Προσφερθείσα έκπτωση: 54,00%  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Αριθµός Σύµβασης: 5271/12-03-2019 

2. Οικονοµικό αντικείµενο συµφωνητικού : 28.944,87  € µε Φ.Π.Α. 

3. ∆απάνη έργου: 20.146,73  € µε Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

1. Αρχική συµβατική προθεσµία :  11-05-2019 

2.  Περαίωση εργασιών :            10-05-2019 Βεβαίωση περαίωσης:      10155/21-05-2019 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

∆έκα πέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία βεβαιωµένης περάτωσης του έργου (10/05/2019-10/08/2020) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω  και επειδή  υφίσταται  τεχνική και λειτουργική ενότητα στο έργο, η Επιτροπή  
παραλαµβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ ως τεχνικά άρτιο και λειτουργικό. 

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερις (4) σελίδες & έξι(6) αντίτυπα και υπογράφεται ως 
ακολούθως:….» 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 191/2020 

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. 16266/12-08-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
4. το υπ’αριθµ. 16267/12-8-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει το υπ’αριθµ. 16266/12-08-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση 
µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφαλείας στους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ» αρ. µελ. 7/2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 191/2020. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 3. Στέφανος Μπίγγας 
 4. Κωνσταντίνος Μίχος  
 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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