
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   378/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 36/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου - 
Λεχόβου». 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 09:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
77146/11-12-2021 (Β’ 5816), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19175/17-12-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 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 τέσσερα (4) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            Νάτσης Ιωάννης 
4. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου - Λεχόβου», ως εξής: 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & OΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής: 17 - 12  – 2021 

Επιτροπή παραλαβής: 

1. Χατζή Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Π.Ε. Φλώρινας, 
που ορίστηκε με την αριθ. 48/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμυνταίου. 

2. Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 48/2021 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 
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3. Τοπάλης Ευάγγελος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 48/2021 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και 
κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., με την αριθ. 322/2018 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 05–11–2018 δημοπρασίας. 

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 5215/02–04–2019 έγγραφο της 
Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Παπαγιάννης 
Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου. 

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής : 

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 70.000,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η 
οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε 
από την Διευθύντρια αυτής την 01/08/2018. 

2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 174/2019 απόφασή του. 

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

4. Η από 30-06-2019 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 21/08/2019 
τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται. 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05–11–2018 και με την αριθ. 322/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 
δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., Η οποία 
προσέφερε έκπτωση 47,00 %. 

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 37.647,74 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 16–01–2019 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του 
αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών, δηλαδή έως 16/04/2019. 

γ.  Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 27.467,54 €. 

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 30–06–2019 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη 
βεβαίωση περαίωσης, μετά από παρατάσεις, που εγκρίθηκαν με τις αριθ. : 
1)106/2019 ΑΔΣ έως 31/05/2019, 2)178/2019 ΑΔΣ έως 15/06/2019 και 3) 201/2019 
ΑΔΣ έως 30-06-2019 και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

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

A. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ στην Τ.Κ. Λεχόβου και στην Τ.Κ. Νυμφαίου.  

Το έργο αφορά σε επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οικισμού του Νυμφαίου 
και ανέρχεται σε συνολικό μήκος επέκτασης 420 μέτρων περίπου, με την 
τοποθέτηση δεκατριών (13) σιδηροϊστών  ύψους 3,0 με φωτιστικό κορυφής 
(παραδοσιακού τύπου). Τα φωτιστικά σώματα είναι Νατρίου 70 watt με σύστημα 
έναυσης, Ε27 (τύπου osram nav-e). Τα παραπάνω φωτιστικά τροφοδοτούντε με 
ρεύμα από ένα ηλεκτρικό πίνακα (πίλαρ), στο οποίο είναι συνδεδεμένες όλες οι 
καλωδιώσεις τροφοδοσίας των φωτιστικών, οι γυμνοί χάλκινοι αγωγοί και υπάρχουν 
οι ασφάλειες – διακόπτες των γραμμών τροφοδοσίας, το φωτοκύτταρο και οι 
χρονοδιακόπτες λειτουργίας. 
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Η τροφοδοσία της εγκατάστασης έχει γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η.. 

Στην Τ.Κ. Λεχόβου τοποθετήθηκε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε συνολικό μήκος 
220,00 μέτρων περίπου, αρχομένου από τις εργατικές κατοικίες έως και την 
Επαρχιακή οδό Αμυνταίου Καστοριάς, με την τοποθέτηση 8 σιδηροϊστών ύψους 3,50 
μέτρων με φωτιστικό σώμα τύπου σφαίρας διαμέτρου 30 εκατοστών με λαμπτήρα 
Νατρίου 70 watt με σύστημα έναυσης Ε27 (τύπου osram nav-e). Τα παραπάνω 
φωτιστικά τροφοδοτούνται με ρεύμα από τα υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα 
ηλεκτροφωτισμού που υπάρχουν στην περιοχή. Επίσης τοποθετήθηκαν 4 
σιδηροϊστοί ύψους 6 μέτρων στο χώρο στάθμευσης που υπάρχει πλησίον του Ι.Ν. 
Αγίου Μηνά με φωτιστικού σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 W. 

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.Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής 
επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής. 

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τα ασφαλτικών 
και λήγει στις 30–06–2021 και στους δέκα πέντε (15) μήνες για το υπόλοιπο έργο και 
λήγει στις 30-09-2021. 

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου. 

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν. 

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την 
προσωρινή και 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 ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) 
2. Την περ. ii του εδ. στ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 322/2018 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. πρωτ. 21178/3-12-2018 σύμβαση του έργου 
5. Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.  

ΑΔΑ: 9ΟΡΚΩΨΛ-6Β1



Β. Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – 
Λεχόβου», προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00€. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 378/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                     
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