
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 25/04-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 421/2016 ΘΕΜΑ :  «Έγκριση 1
ου

  

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TMHMATOΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 04η-11-2016 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 37217/31-10-2016 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   24   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   
1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

(Αντιπρόεδρος) 
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
2 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 
4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Πράτανος Απόστολος Προσήλθε στο 4ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο 
συζητήθηκε 1ο. 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Σαµαράς Σωκράτης 
9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   
11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   
13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   
16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

17 Μουστάκας Βασίλειος   
18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    
20 Σαραφιανός Χρήστος    
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21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
22 Τσολάκης Απόστολος   

23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
24 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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Λόγω απουσίας της προέδρου του ∆.Σ. προέδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος και εισηγούµενος το 6ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµατος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του ∆ήµου Θέρµης µε το 
από 31-10-2016 έγγραφο έχει υποβληθεί για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του 
έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TMHMATOΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 
 

Με την αριθ. 176/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαπιστώθηκε η  οικονοµική 
αδυναµία εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου 
Πλαγιαρίου ∆ήµου Θέρµης», σύµφωνα µε την αριθ. 54/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών , συνολικού πρ/µού 93.658,54€ (χωρίς ΦΠΑ)  και   115.200,00€  
(συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%) καθώς λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης δεν 
είναι δυνατόν να εκτελεστεί εξ’ολοκλήρου το έργο και η δυνατότητα εκτέλεσης αυτοτελούς 
τµήµατος (Α΄ΒΓ∆Ε΄Α) του έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται και περιλαµβάνεται στην αριθ. 
8/2016 (τροποποίηση της αριθ. 57/2015 µελέτης) µελέτη–ειδικό προϋπολογισµό του 
αυτοτελούς έργου, πρ/µού 45.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
 
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η  εκτέλεση του εν λόγω έργου, σύµφωνα µε την αριθ. 
8/2016 µελέτη (τροποποίηση της αριθ. 57/2015 µελέτης) της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
συνολικού πρ/µού 45.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και  καθορίστηκε ως τρόπος 
εκτέλεσης της προµήθειας ο δηµόσιος πρόχειρος διαγωνισµός. 
 
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αριθµ. 197/2016 απόφασή του, τροποποίησε 
την υπ’αριθµ. 176/2016 απόφαση ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και 
αποφασίστηκε η διενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού. 
 
Τέλος µε την υπ'αριθµ. 217/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης της δηµοπρασίας.  

 Το έργο ανατέθηκε µε την υπ' αριθµ. 280/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην 
ανάδοχο Κ/Ξ ΠΑΜΠΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 
µε προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =12,00%.  
 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη 
του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, διότι προέκυψε η ανάγκη αύξησης στις συµβατικές ποσότητες 
που οφείλονται σε σφάλµατα, παραλείψεις και δυσκολίες της προµέτρησης των εργασιών 
κατά τη σύνταξη της µελέτης, χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου.  

 
Επειδή για την κάλυψη των δαπανών λόγω των αυξήσεων στις συµβατικές 

ποσότητες χρησιµοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο "∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TMHMATOΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ", o οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των 39.941,52 €, σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 39.941,52 € επίσης. 
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών 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 του Αντιπροέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τον 1ο Α.Π.Ε. καθώς και τις 
διατάξεις του Π.∆/τος 609/85 και 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    οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

TMHMATOΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», 
όπως υποβλήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και o οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των 39.941,52 €, σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 39.941,52 € επίσης 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 421/2016 

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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