
 

                     
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 31/07-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 463/2016 ΘΕΜΑ :  «Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής του έργου 

«Αντιπυρική Προστασία δηµοτικών 
δασικών εκτάσεων ∆Ε Μίκρας».  

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42082/02-12-2016  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 28 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

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

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Κεφαλάς Ανέστης 

4. Αναγνώστου Πασχάλης   4. Τσολάκης Απόστολος 

5.  Αγοραστούδη Ευγενία 5. Χρυσοστοµίδου- Σαµαρά Όλγα 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8.  Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   

10. Γκιζάρης Στέργιος (αποχώρησε µετά από τη 
συζήτηση του  10ου θέµατος) 

  

11.  Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13.  Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος    

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

17 Λιάντας ∆ηµήτριος    

18 Λαγός  Νικόλαος   

19 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20 Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22 Πονερίδης Παναγιώτης    

23 Πράτανος Απόστολος   

24 Σαµαράς Σωκράτης   
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25 Σαραφιανός Χρήστος   

26 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28  Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα , υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου 
το από 10-11-2016 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπυρική Προστασία 

δηµοτικών δασικών εκτάσεων ∆Ε Μίκρας» που υποβλήθηκε για έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου-Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου. 

Mε την αριθµ. 22113/26-03-2014 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η µελέτη µε τίτλο «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ∆Ε ΜΙΚΡΑΣ» µαζί µε όλα τα τεύχη και τα σχέδια που 
την συνοδεύουν. 

 Με την αριθµ 17857/4706/28-11-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., εντάχθηκε η Πράξη µε τίτλο «Βελτίωση αντιπυρικής προστασίας δηµοτικών 
δασικών εκτάσεων ∆. Θέρµης» στο ΜΕΤΡΟ 226 ∆ράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών 
πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και 
αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 
τις πυρκαγιές», του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», (Α∆Α: 
Β4ΣΥ0-ΓΘΖ)  
Με την αριθµό 260/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης εγκρίθηκε η εκτέλεση 
του έργου «Αντιπυρική προστασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων ∆.Ε. Μίκρας», 
προϋπολογισµού 109.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), (Α∆Α:7ΛΑΝΩΡΣ-
ΧΛΝ) 
 
Η σύµβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε µεταξύ του ∆ηµάρχου Θέρµης και του 
ανάδοχου του έργου Ταλάρη ∆ηµητρίου στις 15 Οκτωµβρίου του 2014. 
 
Με την από 30/10/2014 (ΑΠ∆ 43600/30-10-2015) αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε για 
έγκριση πρόταση του χρονοδιαγράµµατος και µε την  αριθµ. 44982/07-11-2015 απόφαση 
εγκρίθηκε  το χρονοδιάγραµµα 
 
Με την πό 09-02-2015 (ΑΠ 4708/09-02-2015) αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε για έκκριση 
παράταση των εργασιών και µε την µε αριθµό 53/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης εγκρίθηκε η παράταση των εργασιών 
 
Με την µε αριθµ πρωτ 9243/11-03-2015 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε για έγκριση το 
τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα του έργου λόγω παράτασης των εργασιών και µε την µε 
αριθ 9582/13-03-2015 εγκρίθηκε το τροποποιηµένο χρονοδιαγράµµατος του έργου 
Με την µε αριθµ 11387/30-03-2015 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε αίτηµα  για έγκριση 
παράταση των εργασιών και µε την  αριθµ 143/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης , εγκρίθηκε η παράταση των εργασιών 
Με την  αριθµ 15691/04-05-2015 αίτηση του ανάδοχου , υποβλήθηκε για έγκριση το 
τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα και µε την  αριθµ 16109/06-05-2015 απόφαση εγκρίθηκε το 
τροποποιηµένο χρονοδιαγράµµα 
Με την µε αριθµ. 25190/26-06-2015  βεβαίωση βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου και στη 
συνέχεια υποβλήθηκε η υπ αριθµ 33119/24-08-2015 αίτηση κατάθεσης της Τελικής 
Επιµέτρησης του έργου και µε την υπ αριθµ 33119/21-09-2015 απόφαση  εγκρίθηκε η Τελική 
Επιµέτρηση. 
Τέλος µε την αριθ. 20/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης εγκρίθηκε το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.  
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Η τελική επιµέτρηση υποβλήθηκε την 24-08-2015, ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες 
και θεωρήθηκε από την Προϊσταµένη ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου στις 21-09-

2015. 

 
Σύµφωνα µε το από 10-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής η επιτροπή 
παραλαβής του έργου παρέλαβε οριστικά τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί, βάσει των 
συµβατικών τευχών της εργολαβίας και της Τελικής Επιµέτρησης των εργασιών και 
υπογράφονται παρακάτω : 
 

α/α Είδος εργασίας 
Πρότυπο Μον

. 

Εκτελεσθείσες Ποσότητες 

Άρθρο Ολογράφως Αριθµητικώς 

 ΟΜΑ∆Α A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ     

1. 
Αποκλάδωση δένδρων πεύκης 
χωρίς υπόροφο 

 ΠΡΣ Ν 01 ΣΤΡ 

∆ιακόσια 
εβδοµήντα 
στρέµµατα και 
740 τετραγωνικά 
µέτρα 

107,55 

2 

Καθαρισµός υποβλάστησης-
κλαδεύσεις δένδρων πεύκης µε 
υπόροφο (σε ύψος µέχρι τρία 
µέτρα) 

 ΠΡΣ Ν 02 ΣΤΡ 

Τριάντα ένα 
στρέµµατα και 
480 τετραγωνικά 
µέτρα 

    113,04 

3 

Θρυµµατισµός προϊόντων 
καθαρισµού – κλαδεύσεων σε 
δάσος τραχείας πεύκης χωρίς 
υπόροφο αείφυλλων 
πλατύφυλλων 

 ΠΡΣ Ν 03 ΣΤΡ 

∆ιακόσια 
εβδοµήντα 
στρέµµατα και 
740 τετραγωνικά 
µέτρα 

107,55 

4 

Θρυµµατισµός προϊόντων 
καθαρισµού – κλαδεύσεων σε 
δάσος τραχείας πεύκης µε 
υπόροφο αείφυλλων 
πλατύφυλλων 

 ΠΡΣ Ν 04 ΣΤΡ 

Τριάντα ένα 
στρέµµατα και 
480 τετραγωνικά 
µέτρα 

113,04 

 

Ως αντικείµενο της εργολαβίας είναι οι Κλαδεύσεις – καθαρισµοί σε δάσος τραχείας πεύκης και 

µε και χωρίς  υπόροφο αείφυλλων πλατύφυλλων και θρυµµατισµό προϊόντων καθαρισµού –

κλαδεύσεων , σε αλσύλια τραχείας µε ή χωρίς υπόροφο αείφυλλων πλατύφυλλων. 

 
∆εδοµένου ότι στο ο άρθρο 172 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  ορίζει ότι η 
οριστική παραλαβή διενεργείτε µέσα σε δύο µήνες από τη λήξη εγγύησης του έργου (24-09-2015) 
και από όπου προκύπτει ότι ο χρόνος για την οριστική παραλαβή λήγει στις 23-11-2015, το έργο 
παραλαµβάνεται οριστικά. 
 
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 και της αρµόδιας υπηρεσίας, το υποβληθέν πρωτόκολλο και τις διατάξεις του 
άρθρου 73, παρ. 5 του Ν. 3669/2008 καθώς και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Εγκρίνει το από 10-11-2016 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπυρική 

Προστασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων ∆Ε Μίκρας» όπως συντάχθηκε από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 463 /2016. 
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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 
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