
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ.  9/15-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

 

 Αριθµ. Απόφ. 92/2017 ΘΕΜΑ : Παραλαβή της Αρχιτεκτονικής και Στατικής 

µελέτης - επί  µέρους τµήµατα της υπ’ αριθµ 120/2010 

µελέτης της ΤΥ∆Κ Ν.Θεσ/νίκης : «Μελέτη  ανέγερσης  

Κέντρου  ∆ιοικητικής & Κοινωνικής υποστήριξης  στο Τ.∆ 

Καρδίας». 
 

 Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 15η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:30 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ αριθ. 
7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 31 

δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ   

4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Κεφαλάς Ανέστης   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

23. Πονερίδης Παναγιώτης   
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24. Πράτανος Απόστολος αποχώρησε µετά 
από τη συζήτηση του 11ου θέµατος. 

  

25. Σαµαράς Σωκράτης   

26. Σαραφιανός Χρήστος   

27. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

28. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

29. Τσολάκης Απόστολος   

30. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
11ου θέµατος. 

  

31. 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 2ο και 3ο θέµα συζητήθηκαν µαζί, επίσης  το 20Ο συζητήθηκε µαζί µε το 21ο . 
 
 

 Ο Πρόεδρος εισηγούµενη το 14ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 23-
02-2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία µε την µε αρ. 126/08-
07-2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μίκρας εγκρίθηκε η µε αρ. ΤΥ∆Κ 120/2010 προεκτίµηση 
αµοιβής της µελέτης «Μελέτη  ανέγερσης  Κέντρου  ∆ιοικητικής & Κοινωνικής υποστήριξης  στο Τ.∆ 
Καρδίας»,  και ανατέθηκε η αρχιτεκτονική µελέτη  στην Σκλιοπίδου Καλλιρρόη και η στατική µελέτη 
στον Κωνσταντινίδη Αβραάµ  

Με την µε αρ. 73/ 03-9-2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου 
Μίκρας εγκρίθηκαν οι όροι της σύµβασης , όπως αυτοί αναφέρονται στο φάκελο της  µε αριθµ. 
ΤΥ∆Κ 120/ 2010   µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης 

Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπεγράφη η µε αρ.πρωτ. 12339/08.12.2010 σύµβαση µεταξύ του 
πρώην ∆ήµου Μίκρας και της οµάδας µελετητών, ποσού 26.181,66 € + ΦΠΑ 23%= 32.203,44€ 

Με την υπ’ αριθ. 5005/ 16-02-2017  Βεβαίωση Περαίωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Θέρµης βεβαιώνεται ότι :  

1 Η Αρχιτεκτονική µελέτη του κέντρου ∆ιοικητικής & Κοινωνικής υποστήριξης  στο Τ.∆ 
Καρδίας είναι σύµφωνη µε τη σύµβαση, µε τις προφορικές και έγγραφες οδηγίες και παρατηρήσεις 
της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµούς , εκπονήθηκε από τη 
µελετήτρια Σκλιοπίδου Καλλιρρόη του Φιλήµωνος, Αρχιτέκτων Μηχανικό, κάτοχο πτυχίου 
κατηγορίας 06 : Αρχιτεκτονικές Μελέτες, του Άρθρου 2 του Ν. 3316/05 και είχε συµβατική δαπάνη € 
6.841,11 + ΦΠΑ 

2 Η στατική µελέτη του κέντρου ∆ιοικητικής & Κοινωνικής υποστήριξης  στο Τ.∆ 
Καρδίας είναι σύµφωνη µε τη σύµβαση, µε τις προφορικές και έγγραφες οδηγίες και παρατηρήσεις 
της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµούς  ,  εκπονήθηκε από τον 
µελετητή Αβραάµ Θεοδ. Κωνσταντινίδης κάτοχο πτυχίου Κατηγορίας 8, του άρθρου 2 του 
Ν.3316/2005: Στατικές µελέτες και είχε συµβατική δαπάνη € 3.420,85+ ΦΠΑ. 

Οι πιο πάνω µελετητές  συµµορφώθηκαν πλήρως προς τις συµβατικές της υποχρεώσεις.  

 
Με την υπ’ αριθµ. οικ 5066/17-2-17 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκαν 

τα ως άνω παραδοτέα. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται την παραλαβή της αρχιτεκτονικής και 
στατικής µελέτης - επί  µέρους τµήµατα της υπ’ αριθµ 120/2010 µελέτης της ΤΥ∆Κ Ν.Θεσ/νίκης : 
«Μελέτη  ανέγερσης  Κέντρου  ∆ιοικητικής & Κοινωνικής υποστήριξης  στο Τ.∆ Καρδίας». 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να προβεί στην παραλαβή της µελέτης.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
της Προέδρου, την από 23-02-2017 εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 3316/05, Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα     

 

Παραλαµβάνει την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη - επί  µέρους τµήµατα της υπ’ αριθµ 
120/2010 µελέτης της ΤΥ∆Κ Ν.Θεσ/νίκης : «Μελέτη  ανέγερσης  Κέντρου  ∆ιοικητικής & Κοινωνικής 
υποστήριξης  στο Τ.∆ Καρδίας» που εκπονήθηκαν από τους µελετητές Σκλιοπίδου Καλλιρρόη και 
Κωνσταντινίδη Αβραάµ αντίστοιχα. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 92/2017. 
 
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 
       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

               ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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