
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 06/22-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 53 /2017      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση 

πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµητρίου & 

Καραολή ∆ήµου Θέρµης».  

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22η-02-2017 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 17:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 5068/16-02-2017 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 
27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

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

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Κεφαλάς Ανέστης 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Πονερίδης Παναγιώτης 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Τιτέλης Κωνσταντίνος 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

7 Γκιζάρης Στέργιος   

8 Γκουστίλης Θεόδωρος   

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Μπίκος Κωνσταντίνος   

21 Πράτανος Απόστολος   

22 Σαραφιανός Χρήστος   

23 Σαµαράς Σωκράτης   

24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

27 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
Το 5ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. Επίσης µαζί συζητήθηκαν το 13ο , 14ο και 15ο θέµα. 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1Ο  της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την υπ αριθµ. 
449/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Θέρµης υποβλήθηκε πρόταση 
στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής στην ΠΚΜ» για χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο : «Ανάπλαση πεζοδροµίων των οδών 
Βασ. Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης». 
 
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε απόφαση της, µετά τη θετική αξιολόγηση της 
πρότασης, ενέταξε την πράξη «Ανάπλαση πεζοδροµίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & 
∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης» µε κωδικό ΟΠΣ 327082 σε χρηµατοδότηση µε το ποσό των 
3.270.561,26 €, την οποία ο ∆ήµος αποδέχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 417/2011 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α 4ΑΧΑΩΡΣ-ΓΑ3).  
 
Στη συνέχεια ο ∆ήµος Θέρµης : 
α. µε την υπ αριθµ 417/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α 4ΑΧΑΩΡΣ-ΓΑ3) 
αποδέχθηκε την ένταξη της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ Β.ΤΑΒΑΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΡΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» στο επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-
Θράκης µε κωδικό ΟΠΣ 327082 και προϋπολογισµό 3.270.561,26 €.  
β. µε την υπ αριθµ. 460/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α 4Α8ΗΩΡΣ-7ΧΩ) έγινε 
αποδεκτή η 1η τροποποίηση της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση πεζοδροµίων των οδών Βασ. 
Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης» ως προς το ποσό της χρηµατοδότησης το 
οποίο διαµορφώθηκε σε 3.169.450,00 €. 
γ. µε την υπ αριθµ. 394/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α Β4ΘΒΩΡΣ-Η3Ζ) έγινε 
αποδεκτή η 2η τροποποίηση της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση πεζοδροµίων των οδών Βασ. 
Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης» ως προς το ποσό της χρηµατοδότησης το 
οποίο διαµορφώθηκε σε 2.973.685,29 €. 
δ. µε την υπ αριθµ. 482/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Β4ΣΚΩΡΣ-ΣΤΑ) έγινε 
αποδεκτή η 3η τροποποίηση της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση πεζοδροµίων των οδών Βασ. 
Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης» ως προς το ποσό της χρηµατοδότησης το 
οποίο διαµορφώθηκε σε 3.038.273,40 €. 
ε. µε την υπ αριθµ. 345/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΒΛΩΤΩΡΣ-00Η)  
έγινε αποδεκτή η 4η και 5η τροποποίηση της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση πεζοδροµίων των 
οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης» ως προς το ποσό της 
χρηµατοδότησης το οποίο διαµορφώθηκε σε 3.184.457,98 €. 
Στ. µε την υπ’αριθ. 80/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6ΒΑΨΩΡΣ-ΙΙΙ) 
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδροµίων 
οδών Β.Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
4.074.016,57 € (µε Φ.Π.Α.), δηλαδή έκλεισε µειωµένος σε σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 
105.115,41 €.  
ζ. µε την υπ’αριθ. 414/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΘΩΠΩΡΣ-Ξ2Ω) 
εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β.Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 4.074.016,57 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), δηλαδή έκλεισε 
µειωµένος σε σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 105.115,41 €.  
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Η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β.Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή 
∆ήµου Θέρµης» εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 463/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ανατέθηκε ύστερα από δηµοπρασία µε την υπ αριθµ. 450/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης στην εταιρεία ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.  

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο συµβατικό αντικείµενο του έργου αφορούν στην 
ανάπλαση των οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή του οικισµού Θέρµης του ∆ήµου 
Θέρµης. 

 

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 80/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης, µετά 
τη σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής (Α.Π. 11087/31-12-14 έγγραφο) και 
την υπ'αρίθµ. 1/10/04-02-2015 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

Εν συνεχεία και µε την πρόοδο των εργασιών, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων 
εργασιών, καθώς και διάφορες αυξήσεις στις συµβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου λόγω διορθώσεων των προµετρήσεων στις 
ποσότητες κάποιων υλικών και εργασιών, για λόγους ασφαλείας των χρηστών του 
κατασκευασµένου έργου και από τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης  για λόγους που 
υπαγορεύτηκανι από απρόβλεπτες περιστάσεις, οπότε και συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ, ενώ 
χρησιµοποιήθηκε τµήµα των απροβλέπτων δαπανών. 

Ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 414/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης, µετά 
τη σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής (Α.Π. 7793/12-10-15 έγγραφο) και την 
υπ'αρίθµ. 14/141/07-10-2015 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Ο 3Ος ΑΠΕ εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 307/2016 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου Θέρµης, µετά τη 
σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής ( ΑΠ 4772/15-07-16 έγγραφο). Η 
επιπλέον δαπάνη καθώς επίσης και η δαπάνη των νέων τιµών που προέκυψαν από 
µετακινήσεις άρθρων σε διάφορες οµάδες, καλύφθηκε µε ανάλωση απροβλέπτων 

 

Εν συνεχεία συντάχθηκε ο 4ος ΑΠΕ στον οποίο περιλαµβάνονται : η διόρθωση της δαπάνης 
ασφάλτου (απολογιστικά), η περικοπή αµοιβής (Α∆Α 7ΨΚΝΩΡΣ-ΜΒΙ) σε εκτέλεση της υπ'αρίθµ. 
36776/7-9-12 ειδικής διαταγής (Α∆Α Β4Θ6ΩΡΣ-ΤΣΦ), η αναθεώρηση και η διαφορά στον ΦΠΑ. 
Συγκεκριµένα : 

 

Η δαπάνη ασφάλτου (απολογιστικά) που περιλαµβάνεται στον αρχικό προϋπολογισµό ανέρχεται, 
για την επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των 8.520,88 €, στο οποίο προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 
απολογιστικών 1.533,76 € και αφαιρείται η τεκµαρτή έκτπωση Γ.Ε. & Ο.Ε. 173,77 € και για τη 
µη επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των 65.611,16 €, στο οποίο προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 
απολογιστικών 18.371,12 € και αφαιρείται η τεκµαρτή έκτπωση Γ.Ε. & Ο.Ε. 2.081,45 €. 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας συντάχθηκαν οκτώ (8) Τεύχη Υπολογισµού 
∆απάνης Ασφάλτου, ως εξής :για την επιλέξιµη δαπάνη το 1ο, 2ο, 5ο, 6ο και 8ο, η δαπάνη των 
οποίων καταβλήθηκε στον 12ο, 37ο, 18ο, 21ο και 33ο λογαριασµό αντίστοιχα και για τη µη 
επιλέξιµη δαπάνη το 3ο, 4ο και 7ο,  η δαπάνη των οποίων καταβλήθηκε στον 16ο, 17ο και 31ο 
λογαριασµό αντίστοιχα. 

       Η δαπάνη ασφάλτου (απολογιστικά) όπως διαµορφώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
εργολαβίας ανέρχεται, για την επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των 6.948,49 €, στο οποίο 
προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 1.250,73 € και αφαιρείται η τεκµαρτή έκτπωση Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 141,71 € και για τη µη επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των 61.423,90 €, στο οποίο 
προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 17.198,69 € και αφαιρείται η τεκµαρτή έκτπωση Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 1.948,61 €. 

       Η περικοπή αµοιβής (Α∆Α 7ΨΚΝΩΡΣ-ΜΒΙ), σε εκτέλεση της υπ'αρίθµ. 36776/7-9-12 ειδικής 
διαταγής (Α∆Α Β4Θ6ΩΡΣ-ΤΣΦ), ανέρχεται στο ποσό των 436,26 €. 
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Η αναθεώρηση που περιλαµβάνεται στον αρχικό προϋπολογισµό ανέρχεται, για την επιλέξιµη 
δαπάνη,στο ποσό των 65.829,89 € και για τη µη επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των 33.453,48 €. 

       
Η αναθεώρηση, όπως υπολογίστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν.4412/2016, ανέρχεται,  
για την επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των -1.337,2 € και για τη µη επιλέξιµη δαπάνη, στο ποσό των  
2.665,68 €. 

       Σύµφωνα µε το άρθρο 52, παρ. 1 του Υποκεφαλαίου ∆, του Κεφαλαίου Β του Πρώτου  
µέρους του Νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµιών  
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», από 1/6/2016 ο ΦΠΑ αυξήθηκε  
από 23% σε 24% και άρα σε εφαρµογή του νόµου η επιπλέον δαπάνη (διαφορά 1%)  
οριστικοποιείται στο ποσό των 1.128,39 € και αφορά στην πληρωµή των υπόλοιπων εργασιών. 

       Για να καλυφθούν τα ανωτέρω η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τον παρόντα 4ο  ΑΠΕ ο  
οποίος ανέρχεται σε 3.221.830,06 € (µε φ.π.α.), δηλαδή κλείνει µειωµένος σε σχέση µε την αρχική  
σύµβαση κατά 957.301,92 €. 
 

 

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 του Προέδρου καθώς και τις σχετικές διατάξεις 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     οµόφωνα  

 
 Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδροµίων 

οδών Β.Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
3.221.830,06 € (µε φ.π.α.), δηλαδή κλείνει µειωµένος σε σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 
957.301,92 €.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   53/2017. 
 
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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