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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  119/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», 

με αρ. μελ. 1/2018, προϋπολογισμού 1.102.360,00 €  

 

 

Σήμερα την 12η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7218/8-4-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 

(Αναπλ. Μέλος) 4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Καράς 

Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

Έχοντας υπόψη  

Mε την υπ’ αριθμ. 111/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», με αριθμό μελέτης 1/2018 και προϋπολογισμό 1.102.360,00 € (με 

ΦΠΑ 24%) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Με την υπ΄αριθμ. 174/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 

δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης 66,77%.   

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11.09.2018 με ποσό 366.344,39 € (με ΦΠΑ 24%) και χρόνο 

περαίωσης στις  11.09.2019. 

Με την υπ΄ αριθμ. 195/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, το 1ο 

ΠΚΤΜΝΕ και η 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ περαίωσης εργασιών έως 11.10.2019.  

Με την υπ’ αριθμ. 262/2019 απόφαση  της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 3
ος 

ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ με τον οποίο η 

συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 353.544,79 €, δηλαδή κλείνει 

με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.799,61 (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 3,49%.  
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Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 11.10.2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 19271/ΔΤΥ 

2814/22.10.2019 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.  

Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 24.10.2019, εντός διμήνου από την περαίωση του 

έργου και εγκρίθηκε στις 31.10.2019 με την υπ΄αριθμ πρωτ.: 20733/ΔΤΥ3016/31.10.2019 Απόφαση της 

Αν. Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος. 

Mε την υπ’ αριθμ. 255/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε, έπειτα από την 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 διαδικασία κλήρωσης, η Επιτροπή 

Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω  έργου.  

Το από 28.01.2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 33/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Mε την υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε, έπειτα από 

την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 διαδικασία κλήρωσης, η 

Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω  έργου. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής συνήλθε στις 18.03.2020 και συνέταξε το Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής, τον μηχανικό του Δήμου που παρέδωσε 

το έργο και τον Ανάδοχο. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής έκρινε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν 

ποιοτικά και ποσοτικά καλώς. 

Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να 

εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

 

την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ», με αρ. μελ. 1/2018  και προϋπολογισμό 1.102.360,00 €. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», με 

αρ. μελ. 1/2018  και προϋπολογισμό 1.102.360,00 €. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  119/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  13.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


