
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 33/12-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 483/2016      ΘΕΜΑ :  «Εξέταση ενστάσεων της 

εταιρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του 
έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 
2/16), κατά των µε αρ.πρωτ.33483/6-10-
2016 και 35999/20-10-2016 εγγράφων της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Θέρµης» 

  
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 12η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42631/07-12-2016 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   21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

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

1 Αποστόλου Στυλιανός προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης 

2  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Γκιζάρης Στέργιος  προσήλθε πρίν από 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

5  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Γκουστίλης Θεόδωρος 

6 Ζελιλίδης ∆αµιανός 6 Ιωσηφίδης Ιωάννης προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

7 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Καρκατζίνος Νικόλαος 8 Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Λαγός Νικόλαος 10 Μουστάκας Βασίλειος 

11 Λιάντας ∆ηµήτριος 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 12 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

13 Μπίκος Κωνσταντίνος   

14 Πονερίδης Παναγιώτης   

15 Πράτανος Απόστολος   

16 Σαµαράς Σωκράτης   

17 Σαραφιανός Χρήστος   

18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

19 Τσολάκης Απόστολος   

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   
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21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και το 10ο θέµα συζητήθηκε 2ο. 
Το 3ο και 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 

H Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι ο ∆ήµος Θέρµης 

κατόπιν δηµόσιου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ανέθεσε την εκτέλεση του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ», προϋπολογισµού µελέτης 
385.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στην εταιρεία «VALCON Α.Τ.Ε. η οποία κατέθεσε 
φάκελο µε µέση έκπτωση Εµ=44,89%». Η σύµβαση υπογράφηκε στις 3 Αυγούστου 2016 και 
ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) µήνες. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, προβλέπεται, µεταξύ των άλλων, εκσκαφή  
πλάτους 0,50µ περιµετρικά του γηπέδου, για την κατασκευή καναλιών για τη συλλογή και 
αποµάκρυνση των οµβρίων υδάτων. 

Στις 27 Σεπτεµβρίου κατά την επίβλεψη επιτόπου στο έργο διαπιστώθηκε εκσκαφή 
αναιτιολόγητου πλάτους 1,60µ, για την κατασκευή του καναλιού, επισηµάνθηκαν εκ νέου  
στον ανάδοχο οι προβλεπόµενες από τη µελέτη διαστάσεις και δόθηκε εντολή για εφαρµογή 
των στοιχείων της µελέτης.  

Μετά από τα µε αρ.πρωτ.33483/30-9-16 και 35738/17-10-16 έγγραφα της αναδόχου 
εταιρείας, στις 30-9-16 και στις 17-10-16, η υπηρεσία ενέκρινε µε τα  αρ.πρωτ.33483/6-10-
16 και 35738/18-10-16 έγγραφά της εργασίες που αφορούν στην κατασκευή του 
περιµετρικού καναλιού και στη διόρθωση παραβλέψεων της µελέτης και υπέβαλλε ερώτηµα 
στο Τµήµα Προτύπων Αναλύσεων Τιµών & Ειδικών Κοστολογήσεων (∆11γ) της ∆ιεύθυνσης 
Προγράµµατος, Προτύπων & ∆ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων, για τον τρόπο αποζηµίωσης των ξυλοτύπων και της σκυροδέτησης του καναλιού, 
την απάντηση του οποίου δεν έχει λάβει µέχρι σήµερα. 

Τόσο στα ανωτέρω έγγραφα όσο και µε το 35999/20-10-16 έγγραφο της υπηρεσίας 
κλήθηκε άµεσα ο ανάδοχος σε επίσπευση των εργασιών. Ο ανάδοχος µε το υπ’αρ.36540/21-
10-16 έγγραφό του ζήτησε τη διακοπή των εργασιών της εργολαβίας η οποία και δεν έγινε 
δεκτή µε την υπ’αρ.36540/25-10-16 Απόφαση της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος παρόλο που είχε ενηµερωθεί τόσο για το ερώτηµά στην αρµόδια ∆/νση 
του ΥΠΟΜΕ∆Ι, όσο και για τα θέµατα που θίγονται στην από 18-10-16 ένστασή του µε το 
37551/1-11-16 έγγραφο της υπηρεσίας, επανήλθε µε νέα ένσταση (αρ.πρωτ.38051/3-11-16)  
στην οποία συµπεριέλαβε τα ζητούµενα της από 18-10-16 ένστασής του ενώ προσέθεσε και 
θέµατα νέων τιµών. Η υπηρεσία επανήλθε µε νέο έγγραφο στις 7-11-16 (αρ.πρωτ.38274/7-
11-16) για επίσπευση των εργασιών, το οποίο ο ανάδοχος και αποδέχθηκε µε το αρ.πρωτ. 
38996/10-11-16 έγγραφό του (ηµεροµηνία επανέναρξης των εργασιών 5-11-16). 

Παρά της επανειληµµένες υποδείξεις της επίβλεψης δεν εκτελέστηκαν εργασίες από 
τις 28-9-2016 µέχρι και τις 4-11-2016 µε αποτέλεσµα την λήξη τµηµατικών προθεσµιών του 
έργου. 

Επειδή  µετά τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 
1. δόθηκαν σαφείς οδηγίες εκτέλεσης του έργου και καλύφθηκαν εξολοκλήρου τα 

θέµατα που θίγονται τόσο στα έγγραφα όσο και στις ανωτέρω σχετικές ενστάσεις 
που υπέβαλλε ο ανάδοχος, 

2. ενηµερώθηκε ο ανάδοχος ότι ο ξυλότυπος σύµφωνα και µε τη µελέτη 
περιλαµβάνεται στις εργασίες σκυροδέτησης και είναι απαραίτητη η χρήση του για 
την κατασκευή του καναλιού, 

3. ενηµερώθηκε ο ανάδοχος ότι η αποζηµίωση των ποσοτήτων των ξυλοτύπων και 
του σκυροδέµατος δεν απαιτεί την έγκριση νέων τιµών και θα αποτελέσει 
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αντικείµενο τακτοποίησης σε υπάρχοντα άρθρα, σύµφωνα και µε την απάντηση 
του Υπουργείου στο σχετικό αίτηµα της υπηρεσίας, 

4. ενηµερώθηκε ο ανάδοχος µε το 36542/25-10-16 έγγραφο της υπηρεσίας, ότι οι 
νέες τιµές δεν γίνονται δεκτές και το αποδέχθηκε µε το 38996/10-11-16 έγγραφό 
του και 

5. ενηµερώθηκε ο ανάδοχος ότι, η κάλυψη των πιθανών αυξοµειώσεων των 
ποσοτήτων, λόγω αστοχιών της µελέτης, θα γίνει στα πλαίσια σύνταξης ΑΠΕ, ο 
οποίος θα συνταχθεί από την Υπηρεσία και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση λόγο 
καθυστέρησης των εργασιών, 

 
Η υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη των µε αρ.πρωτ.35999/18-10-16 και 38051/3-11-

2016 ενστάσεων της εταιρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16). 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις του Π.∆. 609/85, του Ν. 3669/2008, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 
3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία   
 

Απορρίπτει τις αριθ. πρωτ. 35999/18-10-16 και 38051/3-11-16 ενστάσεις  της εταιρείας 
VALCON A.T.E., ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» 
(Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16) κατά των µε αρ.πρωτ.33483/6-10-2016 και 35999/20-10-2016 
εγγράφων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης , για τους λόγους που ρητά 
στο εισηγητικό µέρος της απόφασης  αναφέρονται.  
 
 
Απέχουν οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος, Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Ιωσηφίδης Ιωάννης 
και Σαραφιανός Χρήστος καθώς έχουν διαφωνήσει για το κόστος του έργου ενώ υπάρχουν 
άλλες ανάγκες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 483/2016. 
 
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 

                              H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
                        
                                                 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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