
 

                     
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 04/01-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 28-2017      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του έργου 
"Ανάπλαση κοινοχρήστων  χώρων στις 
κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου 
Αντωνίου (οικισµοί Αγίου Αντωνίου και 
Μονοπήγαδου) της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης "  µε αριθ. 
µελέτης:  65/2011   και αριθ. έργου: 
07/2013».  

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 2622/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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. 

 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
1. Τσολάκης Απόστολος 1.  Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Γκουστίλης Θεόδωρος 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 
4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Λαγός Νικόλαος 

5. Αναγνώστου Πασχάλης   6. Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

6. Αποστόλου Στυλιανός 7. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 
7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   
9. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

10. Γκιζάρης Στέργιος   
11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12.  Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   
14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15. Κεφαλάς Ανέστης   
16. Κοντοπίδης Γεώργιος   

17. Λιάντας ∆ηµήτριος   
18. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19. Μουστάκας Βασίλειος   

ΑΔΑ: 7ΓΧΣΩΡΣ-ΟΔΣ



 

20. Μπίκος Κωνσταντίνος   
21. Πονερίδης Παναγιώτης   

22. Πράτανος Απόστολος   
23. Σαµαράς Σωκράτης   

24. Σαραφιανός Χρήστος   

25. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
26. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

27. Χρυσοχόου Παύλος   
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απoυσίας του ∆ηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο 
Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη 
Θεοδώρου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 
Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
O Αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος αναπλήρωσε την Πρόεδρο του ∆.Σ. µέχρι 
τη συζήτηση του 7ου θέµατος, οπότε και προσήλθε η Πρόεδρος. 
 

O Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
συµβουλίου το από 08-12-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου 
(οικισµοί Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ∆ήµου 
Θέρµης» που υποβλήθηκε για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε την από 21-12-2016 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 
Η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τοπικές κοινότητες 

Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγ. Αντωνίου (οικισµοί Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της 
∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης» εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 323/2012 (Α∆Α : 
Β41ΙΩΡΣ-ΟΑΠ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 
εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 322/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία και 
ορίσθηκε η διεξαγωγή του Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού να γίνει µε το σύστηµα των επί µέρους 
ποσοστών έκπτωσης και τέλος η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ανάδοχο 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µε την υπ’ αριθµ. 230/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε την 65/2011 µελέτη (Α.Ε.: 7/2013)   

 

 Το έργο είναι  προϋπολογισµού 998.207,43 €  µε ΦΠΑ και έχει συµβατική δαπάνη (µε 
ποσοστό έκπτωσης 38,00%)  624.320,63 € µε φ.π.α., και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», Μονάδα Β3΄. 
 
  Την 6η Νοεµβρίου 2013 υπογράφηκε η µε αρ.πρωτ.46367/6-11-2013 σύµβαση 
εκτέλεσης του έργου µε συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο 624.320,63 €, 
συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, 
των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 
 
 Με την υπ' αριθµ. 218/2015 (Α∆Α: ΩΓ74ΩΡΣ-4ΓΖ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ- 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος ανέρχεται σε 624.320,63 
€, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των 
απροβλέπτων, των απολογιστικών για αρχαιολογία, της αναθεώρησης  και του Φ.Π.Α. 
 
Με την αριθ. 536/2017 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ο 
οποίος ανερχόταν στο ποσό των 622.584,56€ έκλεισε δηλαδή µε µείωση σε σχέση µε την 
αρχική σύµβαση κατά 1.736,07 €.  
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Ο 3ος ΑΠΕ είναι υπό έγκριση. 

 
Η αρχική προθεσµία περάτωσης του έργου είχε ορισθεί, µε το άρθρο 5 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε δεκα τέσσερις (14) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
δηλ. έληξε την 06-01-2015 

 

Με την µε αριθµ.27/2015 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η παράταση  της συνολικής και 
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας µέχρι 07-04-2015. 
 
Με την µε αριθµ.178/2015 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η παράταση  της συνολικής και 
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας µέχρι 16-07-2015. 
 
Με την µε αριθµ.333/2015 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η παράταση  της συνολικής και 
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας µέχρι 27-09-2015. 
 
Με την µε αριθµ.385/2015 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η παράταση  της συνολικής και 
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας µέχρι 27-10-2015. 
 
Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα, εντός των εγκεκριµένων παρατάσεων στις 27-10-2015 
εντός της εγκεκριµένης προθεσµίας σύµφωνα µε την σχετική βεβαίωση περαίωσης των 
εργασιών ∆ΤΥ∆Θ.  
 
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. 
 
Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι οι εργασίες γενικά εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τους 
όρους σύµβασης  ήλεγξε κατά το εφικτό τους κατά διαστήµατα απαιτούµενος και 
προβλεπόµενους από την σύµβαση εργαστηριακούς ελέγχους και έχοντας υπόψη την µέχρι 
τώρα συµπεριφορά των έργων που εκτελέστηκαν, την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση 
και την διαπίστωση ότι εκτελέσθηκαν έντεχνα, παραλαµβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες που 
αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο και ποιοτικά. 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει συµπληρωµένος και ενηµερωµένος ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) του έργου, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 433/2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96 και µε τις διατάξεις του Ν.3669/08, 
Ν.1418/84 και του Π.∆ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.  
 

∆εδοµένου ότι ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την ηµεροµηνία περαίωσης (27-10-2015) του 
έργου, εφόσον η τελική επιµέτρηση έχει υποβληθεί (στις 15-12-2015) εντός δύο µηνών από 
την ως άνω ηµεροµηνία το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά όπως έχει υποβληθεί. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Αντιπροέδρου και της υπηρεσίας, το υποβληθέν πρωτόκολλο και τις διατάξεις 
του άρθρου 73 παρ. 5 του 3669/2008 καθώς Ν. 3463/2006(Κ∆Κ) και του Ν. 3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Εγκρίνει το από 08-12-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου (οικισµοί Αγίου 
Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης» όπως 
συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  28/2017                   
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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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