
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 34/20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 514/2016 ΘΕΜΑ :  «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού-

Τακτοποιητικού Πίνακα-   1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε   του  
έργου : : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" 
(ΑΡ.ΜΕΛ.31/15, Α.Ε: 06/15)»   

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 20η-12-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 17:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 43.903/15-12-2016 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 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης  

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Κεφαλάς Ανέστης 
8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

11 Καρκατζίνος Νικόλαος   

12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
αποχώρησε µετά από το 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης 

  

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   
15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Λαγός Νικόλαος   
17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Πράτανος Απόστολος   
19 Πονερίδης Παναγιώτης   

20 Σαµαράς Σωκράτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   
22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   
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24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
25 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, το 9ο θέµα συζητήθηκε 4ο  και το 
3ο θέµα συζητήθηκε 7ο. Το 5Ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 13ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Κτιριακών έργων & Υπαίθριων χώρων  του ∆ήµου Θέρµης µε 
το από 13-12-2016 έγγραφο έχει υποβληθεί για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & 
Τακτοποιητικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" 
 

 Με την µε αρ.  απόφαση 297/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε η εκτέλεση του 

έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" πρ/µού €399.996,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 23%)  σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 31/2015 µελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης  

για την κατασκευή του 

Στη συνέχεια το έργο ανατέθηκε µε την υπ' αρίθµ.400/2015 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης µετά από  την ∆ηµοπρασία  στην ανάδοχο εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης   56% (πενήντα έξι 

τοις εκατό)     

 Στις 20-11-2015 (αρ.πρωτ.48063) υπογράφηκε η  σύµβαση εκτέλεσης του έργου µε 

συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο  179.142,54 ΕΥΡΩ  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), 

συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, 

των απολογιστικών και της αναθεώρησης.    

 Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο συµβατικό αντικείµενο του έργου αφορούν σε 

εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολείων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 

Θέρµης,  ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σχολικών εγκαταστάσεων και συνοψίζονται στις 

εξής : 

α. Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις- Χωµατουργικές εργασίες   

β. Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων-αποξηλώσεων  

γ. Επισκευή & κατασκευή  στεγών  και µονώσεων και έλεγχος υδρορροών.  

δ. Σκυροδέµατα – Επισκευαστικά κονιάµατα και επισκευαστικά επιχρίσµατα-περιφράξεις 

ε. Επιδιορθώσεις δικτύων και κατασκευές δικτύων  και W.C-έλεγχος θερµαντικών σωµάτων 
και έλεγχος Η/Μ 

στ. Επενδύσεις- Επιστρώσεις- Λοιπές µονώσεις -Επιστρώσεις πλακιδίων 

ζ. Ξύλινες κατασκευές και Σιδηρές κατασκευές-Κουφώµατα 

η. Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές-φωτιστικά-θερµαντικά σώµατα 

θ. Λοιπά Επιχρίσµατα – Χρωµατισµοί- Τελικός καθαρισµός χώρων από άχρηστα υλικά 
       

    

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης  του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης τριών Νέων  

Εργασιών , όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  συνηµµένο 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και   οι οποίες 

ΑΔΑ: 642ΒΩΡΣ-ΔΧΖ



κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Οι Νέες Εργασίες  δεν οφείλονται σε 

τροποποιήσεις της µελέτης και του φυσικού αντικειµένου, αλλά  σε αδυναµία προµέτρησης  

λόγω  της φύσης του έργου.   Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι απαραίτητη για  

λειτουργικότητα του έργου και δεν δηµιουργεί τροποποιήσεις του φυσικού αντικειµένου του 

έργου.   Για την κάλυψη των αυξήσεων των ποσοτήτων  εργασιών και των Νέων Εργασιών 

καθώς και για την αύξηση του ποσού των απολογιστικών που απαιτήθηκαν,   

χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά  οι απρόβλεπτες δαπάνες.       

Το έργο περατώθηκε εµπρόθεσµα στις 20-05-16  σύµφωνα µε τη µε αρ. πρωτ.  

οικ.22536/29-06- 2016      απόφαση της ∆.Τ.Υ  και ύστερα από την µε αρ.  156/2016  

απόφασή ∆.Σ Θέρµης (Α∆Α:ΨΗΞΟΩΡΣ-ΚΤΨ),  µε την οποία η  συµβατική προθεσµία 

περαίωσης παρατάθηκε  έως την 20η  Μαΐου 2016     

Ο παρών 1ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε -1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε συντάσσεται για να τακτοποιηθούν 

οι ποσότητες των εργασιών και των αντίστοιχων κονδυλίων τους,  ύστερα από τις 

εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις και τα  αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε των πιστοποιηµένων 

εργασιών,  που περιλαµβάνονται και στην από 13-09-16/ 36354 εγκεκριµένη  Τελική  

Επιµέτρηση. Επίσης τακτοποιείται και η µεταβολή του Φ.Π.Α της σύµβασης από 23% σε 

24% µετά την έγκριση του 1ου Λογαριασµού (ποσού €87.126,43  προ ΦΠΑ). Επίσης 

µηδενίζεται η αναθεώρηση σύµφωνα µε το Ν.4313/ ΦΕΚ 261Α / 17-12-2014) λόγω του 

γεγονότος ότι από την φύση του έργου (συντηρήσεις) , ο αρχικό προϋπολογισµός του  έργου 

δεν περιλάµβανε ποσότητες. 

Έτσι το συνολικό ύψος της σύµβασης ανέρχεται στο ποσόν των 142.810,29€ ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α και €176.213,50 µε το Φ.Π.Α  24 % ( µετά την έγκριση του 1ου Λογαριασµού ,ποσού 

€87.126,43  προ ΦΠΑ)  δηλ. προκύπτει µείωση της σύµβασης σε σχέση µε το αρχικό 

συµβατικό αντικείµενο κατά  €179.142,54- € 176.213,50 =  €2.929,04ευρώ (µε το ΦΠΑ). 

Παρατίθεται συγκριτική Οικονοµική Ανάλυση των εργασιών της Αρχικής Σύµβασης,  του 

παρόντος 1ου ΑΠΕ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε-  1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε 
Ανάλυση υπερβάσεων αρχικής σύµβασης 

  ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΡΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΑΠΕ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 232.000,00 262.759,57 253.358,81 9.400,77 

ΕΚΠΤΩΣΗ 0,56 0,56 0,56 0,56 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 102.080,00 115.614,21 111.477,88 4.136,34 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%     18.374,40 20.810,56 20.066,02 744,54 

Λογιστικό λάθος -0,40 0,00 0,00 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 120.454,00 136.424,77 131.543,90 4.880,88 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% 18.068,10 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     138.522,10 136.424,77 131.543,90 4.880,88 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ   4.000,00 5.916,90 5.916,90 0,00 

Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
(18%*ΕΚΠΤΩΣΗ ) 

    316,80 468,62 468,62 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 142.838,90 142.810,29 137.929,41 4.880,88 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.805,44 0,00 0,00 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 145.644,34 142.810,29 137.929,41 4.880,88 

ΦΠΑ 23%  33.498,20 32.846,37 31.723,77 1.122,60 

ΦΠΑ 24% (µετά από 1ο λογαριασµό)      556,84 508,03 48,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 179.142,54 176.213,50 170.161,21 6.052,29 
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω  1ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε- 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε   η σύµβαση 

ολοκληρώνεται στα    € 142.810,29 χωρίς ΦΠΑ και στα  € 176.213,50 µε ΦΠΑ 24%(µετά την 

έγκριση του 1ου Λογαριασµού),  δηλαδή µειωµένη κατά €2.929,04ευρώ (µε το ΦΠΑ 24%). 

Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση  του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Α.Π.Ε-1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε      µε  συνηµµένη  την αιτιολογική έκθεση για  το έργο: 

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"  

Με την από 8/12/2016 πράξη του το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης γνωµοδότησε θετικά επί του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-1ου 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου. (αρ.πρωτ. 272/8-12-2016)   

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών & Τακτοποιητικού  - 1ο ΠΚΝΤΜΝΕ 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 1ο Α.Π.Ε.και 1ο  ΠΚΝΤΜΝΕ τη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου καθώς και τις διατάξεις του Π.∆/τος Π.∆.171/87, 
Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 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 & Τακτοποιητικού και το 1ο ΠΚΝΤΜΝΕ 

του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» όπως υποβλήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία 

του ∆ήµου, σύµφωνα µε τον οποίο προκύπτει µείωση της σύµβασης σε σχέση µε το αρχικό 

συµβατικό αντικείµενο κατά  €179.142,54- € 176.213,50 =  €2.929,04ευρώ (µε το ΦΠΑ). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 514 /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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