
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 27/16-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
 

Αριθµ. Απόφ. 431/2016 ΘΕΜΑ :  «Έγκριση εκτέλεσης έργου «Καθ’ ύψος & 
κατ’επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Θέρµης_Τριαδίου & εσωτερικές διαρρυθµίσεις 

υφιστάµενου κτιρίου» και καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 16η-11-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 39085/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   22   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Καρκατζίνος Νικόλαος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

6 Γκουστίλης Θεόδωρος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κοντοπίδης Γεώργιος 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Λαγός Νικόλαος Προσήλθε στο 3ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης 

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Μπίκος Κωνσταντίνος 

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Μουστάκας Βασίλειος   

16 Πράτανος Απόστολος   

17 Πονερίδης Παναγιώτης   

18 Σαµαράς Σωκράτης   

19 Σαραφιανός Χρήστος   

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

21 Τσολάκης Απόστολος   

22 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 

ΑΔΑ: Ω4ΘΓΩΡΣ-Σ0Υ



Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
την αριθµ. 7/2016 µελέτη για την εκτέλεση του έργου «Καθ’ ύψος & κατ’επέκταση προσθήκες 
5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης_Τριαδίου & εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου» 
που συντάχτηκε από το Τµήµα Κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού 2.540.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
καθώς και σχετική εισήγηση της  Υπηρεσίας.  
 

Με την αριθ. 228/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδεκτή η ένταξη 
της πράξης µε τίτλο «Καθ' ύψος και κατ' επέκταση προσθήκες του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Θέρµης - Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου» µε Κωδικό ΟΠΣ 
5000981 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
 
  Τέλος η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας µε την αριθ. 
7937/9-11-2016 απόφασή της διατύπωσε θετική γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
διακήρυξης του έργου. 
 
 Σύµφωνα µε την αριθ. 7/2016 µελέτη προβλέπεται η σε καθ’ύψος και κατ’επέκταση 
προσθήκες σε υφιστάµενο ηµιτελές κτίριο ∆ηµοτικού Σχολείου στο Τριάδι, για το οποίο έχει 
εκδοθεί η α\ριθ. 845/19-6-2007 οικοδοµική άδεια από την αρµόδια υπηρεσία της ΝΑΘ καθώς 
και σε τροποποιήσεις της διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου που προκύπτουν από τη 
µελέτη. 
 

Επειδή εκτιµάται ότι µε τις απαιτούµενες διαδικασίες (προκήρυξη, διαδικασία 
διαγωνισµού, προσυµβατικός έλεγχος, πρόσκληση για προσκόµιση δικαιολογητικών κ.λ.π.)  
η σύµβαση θα υπογραφεί αρχές του 2017, δεν πρόκειται να δαπανηθούν χρήµατα εντός του 
2016.  

Από το ανωτέρω ποσό εκτιµάται, σύµφωνα και µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και 
τις τµηµατικές προθεσµίες, ότι θα δαπανηθεί ποσό 1.5000.000,00€ εντός του έτους 2017 και 
ποσό 1.040.000,00€ εντός του έτους 2018, σύµφωνα και µε το από 11/11/2016 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
 
Η υπηρεσία µε το από 11/11/2016 έγγραφό της εισηγείται:  
 

α) την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Καθ’ ύψος & κατ’επέκταση προσθήκες 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης_Τριαδίου & εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου», 

β) τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου µε ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016.  
 
  Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου του ∆.Σ. και της αρµόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 7/2016 µελέτη, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 3 εδάφιο γ’ του Π.∆. 113/2010. 
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 

 
 
1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Καθ’ ύψος & κατ’επέκταση προσθήκες 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης_Τριαδίου & εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου», 
προϋπολογισµού 2.540.000,00€ € (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε 
την υπ αριθµ. 7/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τµήµα Κτιριακών έργων 
και υπαίθριων χώρων) ∆ήµου Θέρµης. 
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Το έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020” µε αριθµό ΟΠΣ 5000981 µε το ποσό των 2.540.000€, σύµφωνα µε το 
ανωτέρω σχετικό. 
 

 Επειδή εκτιµάται ότι µε τις απαιτούµενες διαδικασίες (προκήρυξη, διαδικασία 
διαγωνισµού, προσυµβατικός έλεγχος, πρόσκληση για προσκόµιση δικαιολογητικών κ.λ.π.)  
η σύµβαση θα υπογραφεί αρχές του 2017, δεν πρόκειται να δαπανηθούν χρήµατα εντός του 
2016.  

Από το ανωτέρω ποσό εκτιµάται, σύµφωνα και µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και 
τις τµηµατικές προθεσµίες, ότι θα δαπανηθεί ποσό 1.5000.000,00€ εντός του έτους 2017 και 
ποσό 1.040.000,00€ εντός του έτους 2018. 

 
 
2. Η εκτέλεση του έργου θα διενεργηθεί µε ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, οι όροι του οποίου θα καθοριστούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 431/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 
 

 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω4ΘΓΩΡΣ-Σ0Υ


		2016-11-21T10:18:55+0200
	Athens




