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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 381 /2016 ΘΕΜΑ : «Έγκριση 4ου  
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Τακτοποιητικού) του έργου 

«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 

αποχέτευσης οικισµού Βασιλικών» 
(Α.Μ.16/14, Α.Ε. 9/14) 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 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 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     
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21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1o . 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµατος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του ∆ήµου Θέρµης µε το 
υπ΄αριθµ. 33003/227-9-2016 έγγραφο έχει υποβληθεί για έγκριση ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 
αποχέτευσης οικισµού Βασιλικών»(Α.Μ. 16/2014 & Α.Ε. 9/2014)   

Με την µε αριθµό 88/14 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Θέρµης εγκρίθηκε η 
µελέτη του έργου "Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης οικισµού Βασιλικών" 
προϋπολογισµού 413.069,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), και καθορίστηκε ως 
τρόπος εκτέλεσης ο ανοιχτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες 
προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης των άρθρων 2, 3 
και 6 του Ν.3669/2008 

 Το έργο ανατέθηκε µε την υπ' αριθµ. 368/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά 
από ∆ηµοπρασία στην ανάδοχο εταιρία " ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ. - ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ Μ. ΟΕ ", 
η οποία προσέφερε τεκµαρτή έκπτωση 46,37%.   
 
Στις 18-12-2014, υπογράφηκε η σύµβαση εκτέλεσης του έργου µε συµβατικό οικονοµικό 
αντικείµενο 221.522,66 €, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού 
οφέλους, των απροβλέπτων, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 
 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο συµβατικό αντικείµενο του έργου αφορούν την 
κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισµού των Βασιλικών. 
 
Με την 276/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ-1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
 
Με την 381/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ- του 
έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
 
Με την αριθ. 15/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρατάθηκε η προθεσµία 
περαίωσης του έργου µέχρι τις 18-03-2016. 
 
Με την αριθ. Με την 203/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, εγκρίθηκε ο 
3ος ΑΠΕ- 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος έκλεισε  σε µείωση σε σχέση µε την αρχική 
σύµβαση. 

Ο 4ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός), συντάχθηκε, προκειµένου να συµπεριληφθούν οι 
αυξοµειώσεις κάποιων εργασιών καθώς και η σύνταξη νέων τιµών, που δεν οφείλονται σε 
τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου αλλά σε σφάλµατα, παραλείψεις και δυσκολίες της 
προµέτρησης.  
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Συγκεκριµένα µε τον 4ο ΑΠΕ: 
1. Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών  2.410,00 € προτείνεται να καλυφθεί 

µε απορρόφηση του ποσού αυτού από τα απρόβλεπτα. 
2. Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών 26.916,88 € 

προτείνεται να καλυφθεί µε απορρόφηση του ποσού αυτού από από την επί έλαττον 
δαπάνη εντός της οµάδας, 

  
Για τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικός) το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 

Μ.Ε.Θ. γνωµοδότησε θετικά µε την υπ αριθµ. 109 /11 /24-08-2016 πράξη του.  

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα (τακτοποιητικός) όπως υποβλήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία και 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, τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
(τακτοποιητικός) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 Π.∆/τος 171/87, του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές αποφάσεις 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) για το έργο «Κατασκευή 

ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης οικισµού Βασιλικών», ο οποίος  ανέρχεται στο ποσό 
175.610,15 € (µε φ.π.α.), δηλαδή κλείνει σε µείωση µε την αρχική σύµβαση 

 

∆ιαφωνούν οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος , Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Σαραφιανός 
Χρήστος, Κεφαλάς Ανέστης  και Αγοραστούδη Ευγενία καθώς θεωρούν ότι τα έργα πρέπει 
να γίνονται απόλυτα σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές και την υπογραφείσα 
σύµβαση. 

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καθώς θεωρεί ότι πρέπει να γίνει συµπληρωµατική 
µελέτη. 

Οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Σφονδύλας ∆ηµήτριος ψηφίζουν λευκό.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 381/2016 

 

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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