
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 34/20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 515 /2016 ΘΕΜΑ :  «Έγκριση 1ου Συγκριτικού 

Πίνακα και σύναψης συµπληρωµατικής 
σύµβασης της µελέτης «Μελέτη Β’ 
Αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της 
∆.Ε. Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του 
∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων 
αναδασµού», σύµφωνα µε το άρθρο 29 
του ν.3316/2005» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 20η-12-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 17:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 43.903/15-12-2016 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   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

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

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης  

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Κεφαλάς Ανέστης 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

11 Καρκατζίνος Νικόλαος   

12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
αποχώρησε µετά από το 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης 

  

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Πράτανος Απόστολος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης   
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20 Σαµαράς Σωκράτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

25 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο, το 9ο θέµα συζητήθηκε 4ο  και το 
3ο θέµα συζητήθηκε 7ο. Το 5Ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 14ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την  υπ’ αριθ. 
544/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης εγκρίθηκε η εκπόνηση της 
µελέτης “Μελέτη Β’ Αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου 
Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού”, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 424.466,81€ + 
97.627,37€(ΦΠΑ 23%) = 522.094,18€ (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
προαίρεσης). 
 

Με την υπ’ αριθ. 415/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης ανατέθηκε η 
εκπόνηση της µελέτης  στη σύµπραξη µελετητικών γραφείων ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - ΑΚΜΗ-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, µε έκπτωση 75%, επί της προεκτιµώµενης αµοιβής. 
Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπεγράφη η µε αριθ. πρωτ. 50568/12.12.2014 σύµβαση, µε 
συµβατική δαπάνη 89.492,87€, (χωρίς ΦΠΑ). 
Η µελέτη περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες µελετών: 

• Τοπογραφική µελέτη, Κατηγορία 16, συµβατικού ποσού 83.119,18€ (χωρίς ΦΠΑ) και  

• Περιβαλλοντική µελέτη, Κατηγορία 27, συµβατικού ποσού 6.373,69€ (χωρίς ΦΠΑ) 
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 14-12-2016 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, 
κυκλοφοριακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου µε την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και τη 
σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης της µελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασµού αγροκτήµατος 
Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων 
αναδασµού», σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.3316/2005. 
 

Ο 1ος συγκριτικός πίνακας συντάχθηκε για να καλύψει την εκπόνηση συµπληρωµατικών 
εργασιών, που κατά το µέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. Οι 
περισσότερες από τις εργασίες αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τον αριθµό των νέων 
τεµαχίων που θα προκύψουν, τον αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναδασµού 
(Ε.Α.) και τον αριθµό των ενστάσεων. 
 Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

(Απόφαση Περιφερειάρχη 565199/18298/12.01.2016) µε την µε αριθ. 158/17/23.11.2016 
απόφασή του “Γνωµοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει ∆ΕΚΤΗ η Εισήγηση επί του 1ου Συγκριτικού 
Πίνακα και επί της σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης της µελέτης...” “Μελέτη Β’ 
αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και ΜΠΕ έργων 
αναδασµού”. 
Προϋπόθεση για την έγκυρη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης είναι να καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 29 του ν. 3316/2005 και συγκεκριµένα: 
“α) να είναι αναγκαίες οι συµπληρωµατικές µελέτες ή υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της 
αρχικής σύµβασης, β) να συντρέχει περίσταση που δεν µπορούσε να προβλεφθεί κατά την 
σύναψή της, γ) να µη µπορούν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες, από τεχνική ή οικονοµική 
άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα 
προβλήµατα για τον εργοδότη ή να κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της 
έστω κι αν µπορούν να διαχωριστούν από αυτήν.” 

ΑΔΑ: 763ΒΩΡΣ-ΧΞΧ



 Στην περίπτωση της εν λόγω µελέτης και σχετικά µε τις παραπάνω προϋποθέσεις 
του νόµου, ισχύουν τα εξής: 
α) Όλες οι προαναφερόµενες συµπληρωµατικές εργασίες είναι απολύτως  απαραίτητες για 
την ορθή ολoκλήρωση της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε την αναλυτική τεκµηρίωση που 
διατυπώθηκε παραπάνω. 
β) Οι εν λόγω συµπληρωµατικές εργασίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη διεξαγωγή 
του διαγωνισµού (σύνταξη τευχών του διαγωνισµού) διότι αφενός είναι η φύση των εργασιών 
τέτοια, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η ακριβής ποσότητα αυτών (όπως ο ακριβής 
αριθµός: των ενστάσεων και το είδος αυτών, των νέων τεµαχίων που θα προκύψουν, των 
συνεδριάσεων των επιτροπών (Ε.Α. και Ε.Ε.)), αφετέρου παρουσιάστηκε ανάγκη για 
επιπλέον εργασίες κυρίως λόγω της ύπαρξης του Κτηµατολογίου στην περιοχή, κάτι το οποίο 
ήταν πρωτόγνωρο ακόµα και σε υπηρεσίες όπως η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης που εκπονεί 
αναδασµούς εδώ και χρόνια. 
γ) Είναι επίσης απολύτως προφανές, σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν στην αιτιολογική έκθεση 
του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, ότι οι εν λόγω συµπληρωµατικές εργασίες αφενός δεν είναι 
δυνατόν να διαχωρισθούν από τεχνική άποψη από την αρχική σύµβαση, αφετέρου κρίνονται 
απολύτως αναγκαίες για την ορθή ολοκλήρωσή της. 
  

  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(χωρίς το δικαίωµα 
προαίρεσης) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 1ου 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

357.971,47 89.492,87 125.301,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 82.333,44 20.583,36 29.940,62 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 440.304,91 110.076,23 155.242,60 

 
 Ο προτεινόµενος 1ος Συγκριτικός Πίνακας εµφανίζει υπέρβαση της αρχικής 
συµβατικής δαπάνης κατά 35.809,11€ (χωρίς ΦΠΑ) και 9.357,26€ (για ΦΠΑ 23% & 24%), 
δηλαδή συνολικά 45.166,37€.  
 Συνεπώς η συµπληρωµατική σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των 35.809,11€ που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό (35.809,11*100)/89.492,87 = 40,01%<50%, της αρχικής σύµβασης. 

Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Συγκριτικού 
Πίνακα και της σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης της µελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασµού 
αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης 
και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού», ύψους 35.809,11€ (χωρίς το ΦΠΑ). 
 
Σηµειωτέον ότι η "Μελέτη Β' αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του 
∆ήµου Θέρµης και ΜΠΕ έργων αναδασµού" σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα 
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018. 
Στον προϋπολογισµό έτους 2017 έχει προβλεφθεί ποσό 60.000,00€, για την πληρωµή 
τµήµατος της ανωτέρω µελέτης και το υπόλοιπο θα συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό 
έτους 2018. 
Το ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης που ανέρχεται στο ποσό των 45.166,37€ θα 
καλυφθεί κατά ένα τµήµα του το 2017 και συγκεκριµένα 35.000,00€ και το υπόλοιπο 
(10.166,37€) το έτος 2018. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Αντιπροέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα, το 
Ν.3316/2005 καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 και τις σχετικές 
αποφάσεις 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τον 1ου Συγκριτικό Πίνακα και τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης της 

µελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών της ∆.Ε. 
Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού», ύψους 35.809.11€ (χωρίς 
το ΦΠΑ) σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005, για τους λόγους που ρητά στην 
εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών, υδραυλικών και 
εγγειοβελτιωτικών έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αναφέρονται. 
 
Η "Μελέτη Β' αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης 
και ΜΠΕ έργων αναδασµού" σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα ολοκληρωθεί 
τον Απρίλιο του 2018. 
Στον προϋπολογισµό έτους 2017 έχει προβλεφθεί ποσό 60.000,00€, για την πληρωµή 
τµήµατος της ανωτέρω µελέτης και το υπόλοιπο θα συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό 
έτους 2018. 
Το ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης που ανέρχεται στο ποσό των 45.166,37€ θα 
καλυφθεί κατά ένα τµήµα του το 2017 και συγκεκριµένα 35.000,00€ και το υπόλοιπο 
(10.166,37€) το έτος 2018. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 515 /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 
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