
  

 

∆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. 422/2016 ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής της «Προµήθειας 
τριών αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά 

λυόµενης προκατασκευής για την 
κάλυψη έκτακτων αναγκών του ∆ήµου 

Θέρµης». 

 

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   
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18 Μπίκος Κωνσταντίνος   
19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Σαραφιανός Χρήστος    
21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

22 Τσολάκης Απόστολος   

23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
24 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. 
 
Λόγω απουσίας της προέδρου του ∆.Σ. προέδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος και εισηγούµενος το 7ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 27-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας «∆ύο αιθουσών 
διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής». 
 
Συγκεκριµένα µε την αριθ. 338/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής δεσµεύτηκε η 
πίστωση και µε την αριθ. 348/2013 εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση 
της «Προµήθειας τριών αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την 
κάλυψη έκτακτων αναγκών του ∆ήµου Θέρµης», όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και ενσωµατώθηκαν στην υπ’αριθ. 39/2013 µελέτη  της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών πρ/σµού 73.800,00€  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).   
 
Στη συνέχεια µε την αριθ. 1815/32443/2013 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης  καθορίστηκε 
ως τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας, ο πρόχειρος διαγωνισµός µε συγκέντρωση 
προσφορών  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς.                                                                 
 
Τέλος µε την 359/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης της δηµοπρασίας  ενώ µε την αριθ. 420/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεσή της Προµήθειας στην επιχείρηση µε την επωνυµία 
«Glassart-Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων Στέγασης Α.Ε.» έναντι ποσού 71.401,50€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).  

 
Σύµφωνα µε το από 29-9-2016 πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, η αρµόδια επιτροπή 

λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παρήλθε ο καθορισµένος χρόνος για την οριστική 
παραλαβή, που ήταν έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής, κατά τον 
οποίο τα είδη της προµήθειας υποβλήθηκαν σε πρακτική δοκιµασία και µετά από ενδελεχή 
µακροσκοπικό έλεγχο παρέλαβε ποσοτικά και ποιοτικά τις τρεις αίθουσες διδασκαλίας.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος 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, την παρ. 8, αρθ. 28 της ΥΑ 
11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ, το Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και το Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα     

 
Εγκρίνει το από 29-9-2016 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της «Προµήθειας τριών 
αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 
του ∆ήµου Θέρµης», όπως συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 422/2016. 
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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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