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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 43/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του  έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου ∆ήµου Εορδαίας». 
 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. Αθηνά Τερζοπούλου 
3. Άννα Καϊδου 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
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. 18997/01-02-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τ.Υ  µε το οποίο µας κοινοποιείται το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου για την κατά τον νόµο έγκρισή του. Πιο 
συγκεκριµένα θέτω υπόψη σας το υπ’αρθµ 1585/27-01-2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
Ανάδοχος : ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
Συνολικής συµβατικής δαπάνης: 35.331,83€ 
Συνολικής τελικής δαπάνης: 
Αρ. Μελέτης: 21/2018 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-01-02021 ηµέρα Τετάρτη οι υπογράφοντες: 
(1) ∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΕΥΤΕΡΠΗ, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. της Πολεοδοµίας του ∆ήµου Εορδαίας, ως 
πρόεδρος επιτροπής προσωρινής παραλαβής. 
(2)  ΤΣΑΝΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Εορδαίας ως µέλος επιτροπής 

ΑΔΑ: 67Δ0ΩΡ6-ΖΜ6



 2

(3)  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Εορδαίας ως µέλος επιτροπής 
που αποτελούµε την επιτροπή που συστάθηκε µε την µε αριθµ. 250/20-11-2020 (Α∆Α:ΨΒΨΥΩΡ6-0ΙΨ) 
απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας για την 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 03-09-2020/13573 απόφαση διάλυσης της εργολαβίας η οποία αποτελεί και τη βεβαίωση 

περαίωσης των εργασιών  
ε)       τις εντολές της Υπηρεσίας 
στ)     την υπ’ αριθµ. πρωτ. 18997/15-09-2020 αίτηση του αναδόχου για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου προβήκαµε στον έλεγχο του φακέλου του έργου και από όλα τα έγγραφα 
προκύπτει ότι: 

α) δεν εκτελέστηκε καµία εργασία λόγω προβληµάτων της µελέτης σχετικά µε τις συνδέσεις-λειτουργία του 
προς κατασκευή νέου δικτύου µε τα υφιστάµενα δίκτυα     

β) διαλύθηκε η σύµβαση µε την υπ’ αριθµ. 13573/03-09-2020 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
γ) ο ανάδοχος µε υπεύθυνη δήλωση παραιτείται από κάθε οικονοµική αποζηµίωση που προβλέπεται από το 

άρθρο 163 του Ν. 4412/2016. 
Συνεπώς δεν έχουµε να παραλάβουµε εργασίες ούτε να καθορίσουµε αποζηµίωση του αναδόχου και κλείνουµε το 
πρωτόκολλο της προσωρινής και οριστικής παραλαβής .» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 43/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχυουν 
3. τo υπ’αριθµ. 18997/2020/1-2-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & το υπ’αριθµ. 1585/27-
1-2021 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής 
4. την υπ’αριθµ 13573/3-9-2020 Αποφαση της ∆/νσης Τ.Υ περί διάλυσης της εργολαβίας του 
προαναφερόµενου έργου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο  προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του  έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου ∆ήµου Εορδαίας», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 43/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Άννα Καϊδου 
3. Στέφανος Μπιγγας 
4. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης   
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