
                     
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/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. 384 /2016      ΘΕΜΑ :  «΄Εγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής του έργου 

«Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη 

και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης».  

  

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     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

ΑΔΑ: 64ΨΩΩΡΣ-ΜΒΘ



 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα 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 1ο. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου 
το από 29-09-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση 
πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης» που υποβλήθηκε 
για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε την από 3-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 
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 €.  
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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 €.  

η. Με την αριθ. 307/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης (Α∆Α: 
6ΟΑ4ΩΡΣ-ΣΩΓ) εγκρίθηκε ο 3ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β.Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης», ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.370.353,60 € (µε φ.π.α.), δηλαδή κλείνει µειωµένος σε 
σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 808.778,38 €.  

 
 Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου έληξε στις 28-07-2013 και παρατάθηκε µε την 
υπ αριθµ. 347/2013 (Α∆Α: ΒΛΩΤΩΡΣ-ΩΑΛ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έως 28-12-
2013, µε την υπ αριθµ. 581/2013 (Α∆Α: ΒΛΓΦΩΡΣ-ΜΛΤ) έως την 20η-08-2014, µε την υπ 
αριθµ. 354/2014 (Α∆Α: Β∆8∆ΩΡΣ-ΖΟ6) έως 14-02-2015, µε την υπ αριθµ. 105/2015 (Α∆Α: 
7255ΩΡΣ-ΜΛΥ) έως 13-06-2015, µε την υπ αριθµ. 277/2015 (Α∆Α: Ω246ΩΡΣ-ΠΛ5) έως 14-
07-2015 και µε την υπ αριθµ. 298/2015 (Α∆Α: 6ΧΜΡΩΡΣ-Μ6Ν) έως 15-08-2015 και µε την 
αριθ. 382/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6ΛΜ7ΩΡΣ-4ΤΑ) έως 15-10-2015 
 
Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα στις 15-10-2015 εντός της εγκεκριµένης προθεσµίας 
σύµφωνα µε την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Θέρµης. 

Η Τελική Επιµέτρηση που υποβλήθηκε την 15/12/2015 ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες τις 
εργασίες Μηχ/κούς και θεωρήθηκε από την ∆/ντρια της ∆.Τ.Υ.∆.Θ. 
 
Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση των πεζοδροµίων των οδών 
Β. Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή του ∆ήµου Θέρµης και σε κάθε τµήµα οδού οι εργασίες 
που πραγµατοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
 

Επί της  οδού Β. Ταβάκη: 

- Μείωση του πλάτους του οδοστρώµατος, αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων και 
διαµόρφωσή τους, έργα για τις µετακινήσεις πεζών και ατόµων µε αναπηρίες, 
διαµόρφωση εσοχών για στάθµευση οχηµάτων, κόµβος Β. Ταβάκη - Σωτ. Πέτρουλα. 

- Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από την Π. Τσαλδάρη έως την Σωτ. Πέτρουλα και 
ανακατασκευή αγωγού από την Σωτ. Πέτρουλα έως το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 

- ∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων ελάχιστης διατοµής Φ500mm επί της οδού, νοτίως του 
βενζινάδικου µε τελικό αποδέκτη το ρέµα Θέρµης. 

- ∆ίκτυο άρδευσης. 

- Έργα ασφαλτόστρωσης, σήµανσης και ηλεκτροφωτισµού. 

Επί της οδού ∆. Καραολή: 

-Το τµήµα της οδού, από την οδό Καπετάν Χάψα έως την οδό Μαρίνου Αντύπα στον παλιό 
οικισµό µονοδροµήθηκε. Αντίστοιχα το τµήµα της οδού, που βρίσκεται στην επέκταση του 
σχεδίου του οικισµού είναι διπλής κατεύθυνσης . 
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- Αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων και διαµόρφωσή τους, έργα για τις µετακινήσεις 
των πεζών και των ατόµων µε αναπηρίες, διαµόρφωση εσοχών για στάθµευση 
οχηµάτων. 

- ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης στη συµβολή της οδού Καραολή µε τον υφιστάµενο 
δρόµο που οδηγεί προς το Φράγµα της Θέρµης. 

- Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από την Κ. Χάψα έως το ρέµα Θέρµης και στην 
υπάρχουσα οδό δυτικά της Τούµπας από την οδό Ειρήνης έως την οδό Εκάβης. 

- ∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων  ελάχιστης διατοµής Φ400mm επί της οδού Καραολή έως 
Κ.Χάψα. 

- Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού ∆. Καραολή, από τη 
διασταύρωση µε την οδό Νέστορος έως τον υφιστάµενο αγωγό ακαθάρτων επί της 
οδού Μ. Αντύπα. 

- ∆ίκτυο άρδευσης. 

- Έργα ασφαλτόστρωσης, σήµανσης και ηλεκτροφωτισµού. 

 
Η επιτροπή παραλαβής αφού εξέτασε κατά το εφικτό τις επιµετρήσεις που περιέχονται στην 
Τελική Επιµέτρηση µε γενικές σποραδικές επιµετρήσεις, διαπίστωσε ότι κατά είδος και 
ποσότητα οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και τις οποίες παραλαµβάνει, είναι όπως 
αναγράφονται στην Τελική Επιµέτρηση και στο παρόν  Πρωτόκολλο. 
   
 Επίσης διαπίστωσε ότι οι εργασίες γενικά εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης, ήλεγξε κατά το εφικτό τους κατά διαστήµατα απαιτούµενους και προβλεπόµενους 
από την σύµβαση εργαστηριακούς ελέγχους και έχοντας υπόψη την µέχρι τώρα 
συµπεριφορά των έργων που εκτελέσθηκαν, την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και την 
διαπίστωση ότι εκτελέσθηκαν έντεχνα, παραλαµβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες που 
αναφέρονται στο από 29-9-2016 πρωτόκολλο και ποιοτικά. ∆εδοµένου, ότι έγιναν διοικητικές 
παραλαβές προς χρήση αυτοτελών τµηµάτων του έργου και αυτό δόθηκε προς χρήση από 
τον Ιούνιο του 2014, διαπιστώθηκε ότι κατά µήκος των οδών (προφανώς χωρίς υπαιτιότητα 
της Αναδόχου Εταιρείας) υπάρχουν σπασµένα και απολεσθέντα καλαθάκια απορριµµάτων, 
κατεστραµµένα ή βγαλµένα κολωνάκια καθώς και ένας κατεστραµµένος ηµιβυθιζόµενος 
κάδος έναντι του ∆ηµαρχείου. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να εγκρίνει το από 29-9-2016 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 
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 29-09-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση 

πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµητρίου & Καραολή ∆ήµου Θέρµης» όπως 
συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 384/2016. 
 
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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