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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 343/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 35/28-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και γ)με την 
υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 19874/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Πραγματοποιήθηκε μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 

                  Παρόντες             Απόντες 
 

1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(συμμετείχε από τη συζήτηση του 12ου θέματος)   
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  
8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  

 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο) στο 
Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Καρασαββίδης Δημήτριος και τα μέλη : Λαζαρίδης Αριστείδης, 
Καζαντζίδης Χαράλαμπος, Ζάπρα Χριστίνα, Τσακαλίδης Ηρακλής. 
 
Τα μέλη  Σκαρλάτος Παντελής, Κανταρτζής Ευάγγελος και Παπακωνσταντίνου 
Γεώργιος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 19.099/16.09.2021 
εισήγησή  της μας παραθέτει τα εξής: 
 
«Παρακαλώ όπως θέσετε στην Οικονομική Επιτροπή το παρακάτω θέμα: 
 
 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2017» 
[Σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος 
Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]» 
 
Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» αναφέρει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖΥΛΩΗΖ-Δ13



3 
 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Αριθ. Μελέτης :  4/2017 
Αριθ. Έργου   : 10/2017 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2017» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ 
του Ιωάννη  
Ε.Δ.Ε. 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

των υπό του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη εκτελεσμένων εργασιών της 

εργολαβίας:  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2017» 

 
 

Στις 8 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω 

υπογράφοντες: 

i) Πολυχρονιάδου Αικατερίνη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, 

ως πρόεδρος 

ii) Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, 

  ως τακτικό μέλος και     

iii) Τζούνη Ιωάννα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

  ως τακτικό μέλος 

που αποτελούν την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 112/2019 (ΑΔΑ: 

Ω5Υ0ΩΗΖ-Τ7Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

συνήλθαν και μεταβήκανε επί τόπου του έργου για την παραλαβή των εργασιών που 

εκτελέστηκαν στα πλαίσια αυτού, παρουσία της επιβλέπουσας μηχανικού, 

Αναγνωστοπούλου Γεωργίας, πολιτικού μηχανικού π.ε., η οποία ορίσθηκε με το υπ’ 
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αρίθμ. Δ.Τ.Υ. & Π. 643/31-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο ανάδοχος του έργου δεν παρέστη ενώ 

κλήθηκε νόμιμα με το από 06-09-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Προέδρου της 

αρμόδιας επιτροπής. 
Με τις υπ’ αρίθμ. 212/2017 (ΑΔΑ: 6Ν1ΨΩΗΖ-ΓΩΒ) και 239/2017 (ΑΔΑ: ΨΡΡΛΩΗΖ-

Δ6Θ) αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 27-6-2017 σχετικής δημοπρασίας σύμφωνα με την 

οποία ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρου έργου στην ανάδοχο «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ 

ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με  έκπτωση  εξήντα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ τοις εκατό 

(64,78%) επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης και συγκεκριμένα για 

το ποσό των 142.001,14€ + 34.080,27€ (ΦΠΑ 24%) και συνολικού ποσού 

176.081,41€. 

 

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ΄ όψη της: 
 

1. Την νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 
 

2. Την υπ΄ αρίθμ. 4/2017 μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» 

του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). 
 

3. Την υπ΄ αρίθμ. 24533/25-10-2017 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, για το 

ποσό 142.001,14€ + 34.080,27€ (ΦΠΑ 24%) και συνολικού ποσού 176.081,41€. 

 
4. Την με αριθμό 411/2017 (Ω16ΡΩΗΖ-0ΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος. 

 

5. Την με αριθμό 191/2018 (ΩΚΧΥΩΗΖ-ΒΜ4) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος σε συνέχεια της υπ΄ 

αρίθμ. 92/12/07-6-2018 θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων 
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Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, σχετικά με την χρήση των ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ στον 2ο Α.Π.Ε. 

του έργου, που την απέστειλε στον Δήμο Ωραιοκάστρου με το υπ΄ αρίθμ. 128/07-6-

2018 (ΑΔΑ: 97ΙΒ7ΛΛ-ΙΛΜ) έγγραφο του. 
 

6. Την υπ΄ αρίθμ. 16646/08-10-2018 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, της 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 
 

7. Την από 13-11-2018 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, η 

οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο, υπογράφηκε από την επιβλέπουσα μηχανικό 

κα. Αναγνωστοπούλου Γεωργία, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Ωραιοκάστρου και 

θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, κα. Τόλια Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

8. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της Εργολαβίας - Μελέτης του έργου του 

θέματος. 
 

9. Τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

 
 
 
Π α ρ α λ α μ β ά ν ε ι  
 
τις εργασίες, όπως ακριβώς αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ 

1. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες [Α.Τ.1] 
Μέτρα κυβικά  
Τριακόσια δέκα επτά και δέκα πέντε 317,15 κ.μ. 

 
2. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων [Α.Τ.2] 
Μέτρα κυβικά  
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Δέκα επτά και δώδεκα 17,12 κ.μ. 
 
3.Κατασκευή C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ. [Α.Τ.3] 
Μέτρα κυβικά  
Είκοσι 20,00 κ.μ. 

 
 
4. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s εκτός υπογείων έργων [Α.Τ.4] 
Χιλιόγραμμα  
Εξακόσια οκτώ και εβδομήντα πέντε 608,75 χγρ. 

 
5. Υπόβαση οδοστρώσίας μεταβλητού πάχους [Α.Τ.5] 
Μέτρα κυβικά  
Διακόσια εξήντα έξι και ογδόντα τέσσερα  266,84 κ.μ. 

 
6. Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο-155) [Α.Τ.6] 
Μέτρα τετραγωνικά  
Χίλια εξακόσια ενενήντα εννέα και τριάντα 1.699,30 τ.μ. 

 
7. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας [Α.Τ.8] 
Μέτρα τετραγωνικά  
Δέκα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα οκτώ και 
εβδομήντα οκτώ 

16.248,78 τ.μ. 

 
8. Ασφαλτική προεπάλειψη [Α.Τ.9] 
Μέτρα τετραγωνικά  
Οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα και ενενήντα δύο 8.910,92 τ.μ. 

 
9. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη [Α.Τ.10] 
Μέτρα τετραγωνικά  
Δώδεκα χιλιάδες διακόσια δύο και πενήντα ένα  12.202,51 τ.μ. 

 
10. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους [Α.Τ.11] 
Τόννοι  
Δύο χιλιάδες τετρακόσιοι σαράντα εννέα και δέκα 
οκτώ 

2.449,18 τον. 

 
11. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου [Α.Τ.12] 
Μέτρα τετραγωνικά  
Πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα και σαράντα έξι 5.621,46 τ.μ. 

 
12. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή [Α.Τ.13] 
Μέτρα τετραγωνικά  
Τέσσερεις χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα και επτά 4.159,07 τ.μ. 

 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Α1. Μελέτη – Δημοπρασία - Χρηματοδότηση 
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 Η υπ΄ αρίθμ. 4/2017 μελέτη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Ωραιοκάστρου, με προϋπολογισμό μελέτης 500.000,00 ευρώ (συμπ. 

ΦΠΑ 24%). 
 Με τις υπ’ αρίθμ. 212/2017 (ΑΔΑ: 6Ν1ΨΩΗΖ-ΓΩΒ) και 239/2017 (ΑΔΑ: 

ΨΡΡΛΩΗΖ-Δ6Θ) αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 27-6-2017 σχετικής 

δημοπρασίας σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρου έργου 

στην ανάδοχο «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με  έκπτωση  εξήντα 

τέσσερα και εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (64,78%)  επί των τιμών του τιμολογίου 

της εγκεκριμένης μελέτης και συγκεκριμένα για το ποσό των 142.001,14€ + 

34.080,27€ (ΦΠΑ 24%) και συνολικού ποσού 176.081,41€. 

 Υπογράφηκε η υπ΄ αρίθμ. 24533/25-10-2017 Σύμβαση Κατασκευής του έργου, 

για το συνολικό ποσό των 176.081,41€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) που αναλύεται ως εξής: 

142.001,14 € για εργασίες, Ε.Ο., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 34.080,27 € για το 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Α2. Αντικείμενο του έργου 
Το έργο αφορά συντήρηση - επισκευή  ασφαλτοστρωμένων δρόμων και εργασίες 

διαγράμμισης οδών στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Η αποκατάσταση των φθορών των 

ασφαλτοστρωμένων δρόμων πραγματοποιήθηκε σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Α3. Προθεσμίες 
 Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
 Ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών θεωρείται η 03-10-2018, σύμφωνα με 

την υπ΄ αρίθμ. 16646/08-10-2018 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, της 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

Α4. Λογαριασμοί  
 Ο 1ος Λογαριασμός (πιστοποίηση), ποσού 18.314,10 ευρώ για εργασίες, 4.395,38 

ευρώ για Φ.Π.Α. 24% και συνολικού ποσού 22.709,48 ευρώ, θεωρήθηκε στις 
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28/11/2016 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, Τμήμα Τεχνικών Έργων. 

 Ο 2ος Λογαριασμός (πιστοποίηση), ποσού 37.603,29 ευρώ για εργασίες, 9.024,79 

ευρώ για Φ.Π.Α. 24% και συνολικού ποσού 46.628,08 ευρώ, θεωρήθηκε στις 

26/02/2018 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, Τμήμα Τεχνικών Έργων. 

 Ο 3ος Λογαριασμός (πιστοποίηση), ποσού 69.076,16 ευρώ για εργασίες, 

16.578,28 ευρώ για Φ.Π.Α. 24% και συνολικού ποσού 85.654,44 ευρώ, θεωρήθηκε 

στις 07/5/2018 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, Τμήμα Τεχνικών Έργων. 

 Ο 4ος Λογαριασμός (πιστοποίηση), ποσού 13.812,00 ευρώ για εργασίες, 3.314,88 

ευρώ για Φ.Π.Α. 24% και συνολικού ποσού 17.126,88 ευρώ, θεωρήθηκε στις 

04/7/2018 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, Τμήμα Τεχνικών Έργων. 

 Ο 5ος Λογαριασμός (πιστοποίηση), ποσού 1.566,33 ευρώ για εργασίες, 375,92 

ευρώ για Φ.Π.Α. 24% και συνολικού ποσού 1.942,25 ευρώ, θεωρήθηκε στις 

16/10/2018 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, Τμήμα Τεχνικών Έργων. 

Α5. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες 
 Ο  1ος ΑΠΕ συντάχτηκε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για την διάθεση 

μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων στις εργασίες εκείνες που παρουσίασαν 

αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων. 

Βάσει της τεχνικής έκθεσης του 1ου Α.Π.Ε. οι αυξήσεις οφείλονται στην 

ασφαλέστερη προμέτρηση του έργου, σε άμεση συσχέτιση με τις επί τόπου 

συνθήκες, και στην οριστικοποίηση του φυσικού αντικειμένου. 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου θεωρήθηκε στις 

13/11/2017 από την Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
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 Με την υπ΄ αρίθμ. 411/2017 (ΑΔΑ: Ω16ΡΩΗΖ-0ΨΗ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών. 

 Ο 2ος ΑΠΕ συντάχτηκε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για να 

συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων της μελέτης, 

με διάθεση των απροβλέπτων δαπανών. 

Βάσει της τεχνικής έκθεσης του 2ου Α.Π.Ε. οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στις 

ποσότητες των εργασιών οφείλονται σε αδυναμία της προμέτρησης για ακριβή 

υπολογισμό και εκτίμηση ποσότητας, καθώς αφορά έργο συντήρησης και 

καθορίζεται οριστικά μόνο κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου θεωρήθηκε στις 

22/5/2018 από την Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 Με το υπ΄ αρίθμ. 128/07-6-2018 (ΑΔΑ: 97ΙΒ7ΛΛ-ΙΛΜ) έγγραφο του Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων μας αποστάλθηκε η υπ΄ αρίθ. 92/12/07-6-2018 γνωμοδότηση 

(θετική γνωμοδότηση) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σχετικά με την 

έγκριση του 2ου ΑΠΕ, για την χρήση επί έλασσον δαπανών του έργου του 

θέματος. 
 Με την υπ΄ αρίθμ. 191/2018 (ΩΚΧΥΩΗΖ-ΒΜ4) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών. 

 
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
Για το έργο συντάχθηκε Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ΠΔ 305/96 και το οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄/22.9.2000) 

«Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για 

την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». 

 

Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις ποσότητες των εκτελεσθεισών 

εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και 

γι΄ αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. 

 
Δ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των εργασιών, 

διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη μελέτη, τους κανόνες της τέχνης 
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[βάσει των σχετικών εγγράφων εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων, όπως οι υπ΄ 

αρίθμ. 15306/5-12-2017, 15518/16-02-2018, 15514/2-3-2018 και 15677/9-5-2018 

εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων ασφαλτικών μιγμάτων (δοκιμή Marshall), 

προσδιορισμός κοκκομετρικής διαβάθμισης, προσδιορισμός πάχος ασφαλτικού, κλπ.] 

και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οπότε παραλαμβάνει το έργο και 

ποιοτικά. 

 
Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Επί του περιεχομένου του από 11-11-2019 (αρ. πρωτ. 24620/11-11-2019) αιτήματος 
του κ. Κοκκινίδη Αθανάσιου του Ευσταθίου, που αφορά την επισκευή 

ασφαλτοστρωμένης οδού - ο ι  ε ρ γ α σ ί ε ς  α σ φ α λ τ ό σ τ ρ ω σ η ς  ε κ τ ε λ έ σ τ η κ α ν  

σ τ α  π λ α ί σ ι α  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς  - έμπροσθεν της οικίας του, που 

βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των 

νεκροταφείων της Νέας Φιλαδέλφειας, η αρμόδια Επιτροπή, αφού έλαβε υπ΄ όψη της: 

 το υπ΄ αρίθμ. 12198/05-06-2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που 

αφορά την διερεύνηση (σχετικής) καταγγελίας. 

 το υπ΄ αρίθμ. 8826/10-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 το υπ΄ αρίθμ. ΕΜΠ οικ. 7104/01-09-2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 

που αφορά την διερεύνηση της καταγγελίας και τις ενέργειες του Δήμου 

Ωραιοκάστρου 

 το υπ΄ αρίθμ. 18273/06-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 το γεγονός ότι, εντός του χρόνου εγγύησης και στα πλαίσια της υποχρεωτικής 

συντήρησης του έργου, ο ανάδοχος προέβη επανειλημμένα στην αποκατάσταση 

των βλαβών της ασφάλτου, βάσει του αιτήματος του κ. Κοκκινίδη & των 

πληροφοριών από τους κατοίκους - χρήστες της περιοχής. 

 το γεγονός ότι, η εν λόγω οδός στην προγενέστερή της κατάσταση, δηλαδή όσο 

ήταν χαλικοστρωμένη και για χρονικό διάστημα περίπου δέκα (10) χρόνια δεν 

παρουσίαζε έντονες φθορές ή βλάβες, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της 

περιοχής. 

ύστερα από την επι τόπου μετάβασή της στην εν λόγω θέση του έργου και μετά από 

μακροσκοπική παρατήρηση, δ ι α π ίσ τ ω σ ε  ό τ ι  η  ά σ φ α λ τ ο ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  -  

κ α τ ά  κ ύ ρ ιο  λ ό γ ο  -  έ ν τ ο ν ε ς  φ θ ο ρ έ ς  κ α ι  β λ ά β ε ς  [ ρ η γ μ α τ ώ σ ε ι ς ,  
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π α ρ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς  ( ρ υ τ ι δ ώ σ ε ι ς ,  τ ο π ι κ έ ς  κ α θ ι ζ ή σ ε ι ς  &  δ ι ο γ κ ώ σ ε ι ς ) ,  

λ α κ κ ο ύ β ε ς ,  κ λ π ]  σ ε  ό λ ο  τ ο  μ ή κ ο ς  τ η ς .  

Ο βαθμός των ανωτέρω βλαβών δεν δικαιολογείται για το χρονικό διάστημα που έχει 

παρέλθει από τα τέλη του έτους 2018 μέχρι και σήμερα (τρία έτη περίπου), ούτε 

δικαιολογείται η επανειλημμένη (τρεις φορές) επισκευή αυτής από τον ανάδοχο, κατά 

την διάρκεια του πρώτου έτους (τέλη 2018 έως τέλη 2019, όπου υποβλήθηκε το 

αίτημα του κ. Κοκκινίδη) από την υλοποίηση των αντίστοιχων εργασιών του έργου, 

ειδικά όταν η κατάσταση των εκτελεσθεισών  εργασιών του έργου στους πέριξ 

δρόμους είναι καλή. 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, εφόσον ο ανάδοχος κατά το παρελθόν έχει ήδη 

προβεί στις σχετικές ενέργειες για την αποκατάσταση των βλαβών του 

ασφαλτοτάπητα και όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η εκ νέου επιφανειακή 

αποκατάσταση των βλαβών - λόγω των τοπικών συνθηκών - δεν αποτελεί ουσιαστική 

& οριστική επίλυση του προβλήματος. Για τους λόγους αυτούς η αρμόδια επιτροπή 

δεν προτείνει την αναβολή της παραλαβής μέχρι την αποκατάστασή των 

αναφερομένων εργασιών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή την μείωση 

της τιμής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και 

παραλαμβάνει το έργο, προκειμένου να επανεξετασθούν οι τοπικές συνθήκες της 

ευρύτερης περιοχής και να προβεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου στις απαιτούμενες 

ενέργειες. 

 
Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Επειδή ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών θεωρείται η 03-10-2018, 

σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 16645/08.10.2018 Βεβαίωση Περάτωσης 

Εργασιών της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

του Δήμου Ωραιοκάστρου και από την θεώρηση της Τελικής Επιμέτρησης που έλαβε 

χώρα στις 13/11/2018, πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης του έργου των 

δεκαπέντε (15) μηνών, το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και συντηρείται καλώς, η 

επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
και  ΟΡΙΣΤΙΚΗ. 
 

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα. Ένα από 

αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.                              
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,        08 - 09 -  2021 

 

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός 
  

Αναγνωστοπούλου Γεωργία 
Πολ. Μηχ/κός Π.Ε. 
 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι 
Για τον Ανάδοχο 
 
 
Μεσοχωρίτης Φάνης Ε.Δ.Ε. 
 

      Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Πολυχρονιάδου Αικατερίνη 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

2. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος 
     Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

3. Τζούνη Ιωάννα 
      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
       

 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016. 
5. Την νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Την υπ΄ αρίθμ. 4/2017 μελέτη που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). 

7. Την υπ΄ αρίθμ. 24533/25-10-2017 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, για το 
ποσό 142.001,14€ + 34.080,27€ (ΦΠΑ 24%) και συνολικού ποσού 176.081,41€. 

8. Την με αριθμό 411/2017 (Ω16ΡΩΗΖ-0ΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του έργου. 

9. Την με αριθμό 191/2018 (ΩΚΧΥΩΗΖ-ΒΜ4) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου σε συνέχεια της υπ΄ αρίθμ. 
92/12/07-6-2018 θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
σχετικά με την χρήση των ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ στον 2ο Α.Π.Ε. του έργου, 
που την απέστειλε στον Δήμο Ωραιοκάστρου με το υπ΄ αρίθμ. 128/07-6-2018 
(ΑΔΑ: 97ΙΒ7ΛΛ-ΙΛΜ) έγγραφο του. 

10. Την υπ΄ αρίθμ. 16646/08-10-2018 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 

11. Την από 13-11-2018 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, η 
οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο, υπογράφηκε από την επιβλέπουσα μηχανικό 
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κα. Αναγνωστοπούλου Γεωργία, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Ωραιοκάστρου και 
θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, κα. Τόλια Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

12. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της Εργολαβίας - Μελέτης του έργου του 
θέματος. 

13. Τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
14. Την Α.Π. 19.099/16.09.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017». 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 343/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
  
 

ΑΔΑ: ΩΖΥΛΩΗΖ-Δ13
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