
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   238/2020 

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

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών 
οδών». 

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 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – 
Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών», ως εξής: 

ΑΔΑ: Ω9ΥΓΩΨΛ-ΓΔΖ



«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Στην Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου Ν. Φλώρινας, σήμερα στις 03-08-2020 
ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, 
2. Κοντίνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, 
3. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. 

που αποτελούμε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83/2020 (απόσπασμα από το πρακτικό 
συνεδριάσεων 11/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου), την 
επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» και έχοντας υπ’ όψη: 

1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. το Ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την από 31-07-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος. 

4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 

5. Την υπ’ αριθμ 374/2018 (ΑΔΑ: ΩΗ4ΟΩΨΛ-4ΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου του 
θέματος. 

6. Τα από 11-9-2018, 12-10-2018, 5-11-2018 & 27-11-2018 1ο, 2ο, 3ο & 4ο 
Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών. 

7. Την από 28/11/2018 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου. 

8. Την από 26/03/2019 τελική επιμέτρηση των εργασιών. 

9. Το Μητρώο του Έργου  

10. Το ΦΑΥ του έργου. 

και μετά από επιτόπια μετάβαση στις περιοχές εκτέλεσης του έργου, παρόντος του 
αναδόχου κ. Ιωακειμίδη Σπυρίδωνα και του επιβλέποντα μηχανικού κ. Τζώρτζη 
Χρήστου, 

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ: 

Στην προσωρινή παραλαβή των εργασιών του παραπάνω έργου όπως αναφέρεται 
παρακάτω: 

Α.- ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη, την τελική επιμέτρηση της σύμβασης, 
τα 1ο, 2o, 3o & 4ο Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ), τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) και το 1ου ΠΚΝΤΜΕ και προέβη σε έλεγχο κατά το 
εφικτό των ποσοτήτων αυτών, αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών που 
πιστοποιούνται στην τελική επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα 
και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά. 

ΑΔΑ: Ω9ΥΓΩΨΛ-ΓΔΖ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ. Μ. Α.Τ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Εργασίες 

1 
Επισκευή φθορών ασφαλτικού σκυροδέματος - 
οδοστρώματος. 

τον 1 2.008,51 

2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. m³ 2 175,05 

3 

Απομείωση τιμής του άρθρου της μελέτης με 
κωδικό ΝΑΟΔΟ Α\ΝΓ06 και τίτλο «Επισκευή 
φθορών ασφαλτικού σκυροδέματος – 
οδοστρώματος σε βάθος έως 4cm . 

m2 NT1 12.804,57 

Β. -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η επιτροπή προέβη στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών και παραθέτει τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 

1. –Ποιοτική παραλαβή 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους 
της εργολαβίας και της μελέτης και ότι το έργο βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση. 

2. – Χρόνος περαίωσης 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο κατασκευάσθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την 
28-11-2018 όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης (28-11-2018) του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Γ.- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπ’ όψη το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος 
εγγυήσεως των 15 μηνών, κάνει δεκτό το προφορικό αίτημα του αναδόχου και 
εισηγείται όπως η παρούσα προσωρινή παραλαβή θεωρηθεί και οριστική. 

Έπειτα από τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε πέντε (5) πρωτότυπα 
αντίγραφα και υπογράφεται από όσους αναφέρονται σε αυτό. Ένα εκ των 
αντιγράφων να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας 
του έργου Υπηρεσίας.» 

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. 136/2018 απόφαση Ο.Ε.  
4. Την με αριθ. πρωτ. 10465/31-07-2018 σύμβαση του έργου  
5. Την εισήγηση του Προέδρου  

ΑΔΑ: Ω9ΥΓΩΨΛ-ΓΔΖ



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών 
οδών», προϋπολογισμού μελέτης  281.916,00€. 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 238/2020 

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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