
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   237/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια 
πηγών Τ.Κ. Σκλήθρου». 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 
και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14065/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπάντης Ιορδάνης                                         Μπιτάκης Άνθιμος              
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Γρομπανόπουλος Τρύφων 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης ως 
αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου 
ύδρευσης και καλλιέργειας πηγών Τ.Κ. Σκλήθρου», ως εξής: 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής: 31–08– 2020  

Επιτροπή παραλαβής: 

1. Μάρκου Φώτιος του Ελευθερίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 376/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 

2. Κατσουπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 
376/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 

3. Τοπάλης Ευάγγελος του Αποστόλου, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., Υπάλληλος του 
Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 376/2019 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου. 

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και 
κατακυρώθηκαν στο όνομα του αναδόχου ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
με την αριθ. 226/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου. 

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 17563/31–10–2017 έγγραφο της 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του 
Δήμου Αμυνταίου, ο Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., 
υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου. 

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής : 

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 20.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η 
οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυταίου και θεωρήθηκε 
από την Δ/ντρια αυτής. 

2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε την 20-08-2018 από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθμ. 282/2018 Απόφασή του. 

3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα 
συνοδεύουν και επισυνάπτονται. 

4. Η από 26/03/2018 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 29/05/2018 
τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται. 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α. Το έργο ανατέθηκε στις 26–09-2017 με την αριθμ. 226/2017 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου. 

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 21.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 27–10–2017 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του 
αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών. 

γ.  Το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται σε 21.949,00 €. 

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 26–03–2018 μετά από παράταση 60 ημερών που 
εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2018 ΑΔΣ έως 26/03/2018 και επομένως μέσα στο 
συμβατικό χρόνο περαίωσης. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα : 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Β. ΔΙΚΤΥΑ 
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2. Ποιοτική παραλαβή: Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε 
καλή κατάσταση. 

3. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 29–08–
2019 (Περαίωση: 26/03/2018 – Τελ. Επιμέτρηση: 29/05/2018). 

4. Παρατηρήσεις: Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή & οριστική παραλαβή του 
έργου. 

5. Αιτήματα του αναδόχου: Δεν υπάρχουν. 

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την 
προσωρινή & οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις 
εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις 
που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να 
κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας. 

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Το εδ. η  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 376/2019 απόφαση Δ.Σ.  
4. Την αριθ. 226/2017 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την με αριθ. πρωτ. 17553/27-10-2017 σύμβαση του έργου  
6. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευση και 
καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου», προϋπολογισμού 21.999,99€. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 237/2020 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
  ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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