ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι

Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 29 - 02 - 2016
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 079/ 2016
ΘΕΜΑ: : Ορισµός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής
για το έργο: «Μελέτη
ολοκληρωµένης
τεχνικής
και
κοινωνικής
παρέµβασης
συνοικισµού
∆ενδροποτάµου ∆ήµου
Μενεµένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού
∆ενδροποτάµου , ∆ήµου Μενεµένης (Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο συνοικισµό
∆ενδροποτάµου) » µε αριθµό µελέτης 34/2007 και προϋπολογισµό 900.448,80 €.

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29η του µήνα Φεβρουαρίου
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2589/25-02-2016
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (6), οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόµιµα :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Αβραµίδης Κυριάκος
1
Αποστολίδου Μαρία
2 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος
3 Μανωλόπουλος Βασίλης
3 Βαλάνος Νικόλαος
4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
4 Λαϊνάκου Αφροδίτη
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς
5 Νοτάκης Ιωάννης
6 Εµεινίδης Αναστάσιος
6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα
7 Κατζικάς Γεώργιος
7
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος
8
9 Γρούγιος Ηλίας
9
10 Μεζίκης Βασίλειος
10
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ
11
12 Κεσόγλου Παύλος
12
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ
13
14 Σιδηρόπουλος Σάββας
14
15 Καρράς Ευστράτιος
15
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
16
17 Σουσλόγλου Νικόλαος
17
18 Κυριλλίδης Γεώργιος
18
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
19
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
20
21 Καζαντζίδης Γεώργιος
21
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος
22
23 Αβραµίδης Μωϋσής
23
24 Λαδάς Παράσχος
24
25 Λαδάς Ευάγγελος
25
26 Ράπτου Ολγα
26
27 Σµήλιος Ηλίας
27
28
28
29
29
30
30

31
32
33

31
32
33

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6
του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά
κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Σχετικά µε το έργο «Μελέτη
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου

ολοκληρωµένης
∆ήµου

τεχνικής

Μενεµένης.

και

κοινωνικής

Ανάπλαση

παρέµβασης

κοινοχρήστων χώρων

συνοικισµού ∆ενδροποτάµου , ∆ήµου Μενεµένης (Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο
συνοικισµό ∆ενδροποτάµου) » µε αριθµό µελέτης 34/2007 και προϋπολογισµό 900.448,80 €
και έχοντας υπόψη :
1. Την υπ' αρ. 34/2007 µελέτη της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Μενεµένης προϋπολογισµού
900.488,80€ .
2. Την υπ' αρ. 238/16.07.2007

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του

∆ήµου

Μενεµένης που εγκρίνει την εκτέλεση του έργου.
3. Την αριθµ. 18/12.02.2008 απόφαση ∆.Ε. του ∆ήµου Μενεµένης περί καθορισµού
των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας µε ανοικτή δηµοπρασία .
4. Την αριθµ. 75/07.07.2008 απόφαση ∆.Ε. του ∆ήµου Μενεµένης περί εγκρίσεως
των

πρακτικών

διενέργειας

δηµοπρασίας

για

το

έργο

αυτό,

στο

οποίο

ανακηρύχθηκε µειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ/τ
ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» φέροντας µέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί
των τιµών του τιµολογίου της µελέτης (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. &
Ο.Ε. 18% :712.601,24 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ :
139.456,06 € ).
5. Το από την 01.10.2008 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ήµου Μενεµένης και
της Αναδόχου εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» µε δ/τ

«ΑΒΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ποσού: 873.435,34 € .
6. Την µε αρίθµ.

14/19.01.2009 απόφαση ∆.Σ. του

∆ήµου Μενεµένης περί της

έγκρισης της παράτασης του έργου 90 ηµερών .
7. Τον από 06.08.2009 εγκεκριµένο 1ο λογαριασµό του έργου ποσού: 108.500,00 €
που πληρώθηκε µε το υπ΄ αριθµ. 23.10.2009 – 1/570 ΧΕΠ.

8. Την µε αρίθµ. 162/31.08.2009 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση
της παράτασης του έργου 180 ηµερών .
9. Τον από 23.12.2009 εγκεκριµένο 2ο λογαριασµό του έργου ποσού: 91.500,00 € που
πληρώθηκε µε το υπ΄ αριθµ. 29.03.2010 – 1/114 ΧΕΠ.
10. Την µε αρίθµ. 2/27.01.2010 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση
της παράτασης του έργου έως 01.05.2010 .
11. Τον από 01.04.2010 εγκεκριµένο 3ο λογαριασµό του έργου ποσού: 273.700,00 €.
12. Την µε αρίθµ. 77/19.04.2010 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση
της παράτασης του έργου έως 30.09.2010.
13. Την από 17.06.2010 παραληφθείσα Ειδική

∆ήλωση

∆ιακοπής Εργασιών της

Αναδόχου εταιρείας.
14. Την µε αριθµ. 7.286/∆ΤΥ1115/23.06.2010 απόφαση διακοπής εργασιών της ∆.Τ.Υ
του ∆ήµου Μενεµένης.
15. Την µε αρίθµ. 142/21.07.2010 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση
του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου . (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα
+ Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :694.035,21 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για
ΦΠΑ : 157.859,70 € ) .
16. Τον από 07.12.2010 εγκεκριµένο 4ο λογαριασµό του έργου ποσού: 106.900,00 €.
17. Το από την 23 Μαΐου 2011 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Παραλαβής, µέρους του έργου
προς χρήση.
18. Την από 11.03.2013 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύµβασης του έργου .
19. Την µε αρίθµ. πρωτ.: 3.958/∆ΤΥ1131/22.03.2013 απόρριψη της αίτησης της
εταιρείας από τη ∆.Τ.Υ. .
20. Το από 11.03.2013 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή του 5ου λογαριασµού
του έργου , ποσού 72.246,37 € .
21. Το µε αρίθµ.

3.960/∆ΤΥ 1.132/22.03.2013 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο

επιστρέφεται ο 5ος λογαριασµός .
22. Την από 29.04.2013 ένσταση του αναδόχου κατά της µε αρίθµ.

3.958/∆ΤΥ

1.131/22.03.2013 απόφασης της ∆.Τ.Υ. .
23. Την µε αρίθµ. 6.874/∆ΤΥ 1.973/22.05.2013 απόρριψη της ένστασης της εταιρείας
ως εκπρόθεσµη από τη ∆.Τ.Υ. .
24. Την από 18.02.2015 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύµβασης του έργου .
25. Την µε αρίθµ. πρωτ.: 3.085/∆ΤΥ 972/06.03.2015 Απόφασης περί της απόρριψης
της αίτησης της εταιρείας από τη ∆.Τ.Υ. .
26. Την από 18.03.2015 ένσταση του αναδόχου κατά της µε αρίθµ.

3.085/∆ΤΥ

972/06.03.2015 απόφασης της ∆.Τ.Υ. .
27. Την µε αρίθµ.

111/20.04.2015 απόφαση ∆.Σ. του

Μενεµένης µε την οποία απορρίπτεται η µε

∆ήµου Αµπελοκήπων αριθµ. πρωτ.: 3.677/∆ΤΥ

1.169/18.03.2015 ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε
δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» .
28. Το µε αρίθµ.

5.690/∆ΤΥ 1.768/29.04.2015 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο

κοινοποιείται στον ανάδοχο η µε αρίθµ. 111/20.04.2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου
Αµπελοκήπων – Μενεµένης.
29. Την µε αρίθµ. πρωτ. 11.376/∆ΤΥ 4.127/13.08.2015 Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας
«ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»
30. Το µε αρ. πρωτ. 201/08.10.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας – Μητροπολίτικης Ενότητας Θεσσαλονίκης µε το οποίο αποστέλλεται η
υπ αριθµ. 14/142/07.10.2015 γνωµοδότηση του Τ.Σ.∆.Ε./Μ.Ε.Θ.
31. Το µε αρ. πρωτ. 80993/21.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆/νσης ΜΘ
Γεν. Γραµµατέα Απ/νης ∆/νσης Μακεδονίας Θράκης µε το οποίο αποφασίζει να
κάνει
δεκτή

την από 27.07.2015

αίτηση

θεραπείας της εταιρείας µε την

επωνυµία
«ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ/τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»
ανάδοχο
του

έργου

« Μελέτη

ολοκληρωµένης τεχνικής

και κοινωνικής

παρέµβασης
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων
χώρων
συνοικισµού

∆ενδροποτάµου, ∆ήµου Μενεµένης» ( Ανακατασκευή

οδοστρωµάτων
στο συνοικισµό ∆ενδροποτάµου) και ακυρώνει την αρ. 111/2015 απόφαση του
∆.Σ
του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση
του
αναδόχου για διάλυση της σύµβασης .
32. Την

µε

αρίθµ.

16.132/∆ΤΥ 5.565/24.11.2015

Απόφαση

∆ιάλυσης

σύµβασης
κατασκευής του έργου της ∆.Τ.Υ.
33. Την από την 07.12.2015 αίτησή του αναδόχου µε την οποία υποβλήθηκε η Τελική
Επιµέτρηση
του έργου
34. Το µε αρίθµ. πρωτ. 16.908/∆ΤΥ 5.830/21.12.2015 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο
επιστρέφεται διορθωµένη η υποβληθείσα Τελική Επιµέτρηση του έργου.

35. Την από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της

µε αριθ πρωτ.

16908/21.12.2015 πράξη της ∆ΤΥ του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης

µε την

οποία επιστράφηκε διορθωµένη η υποβληθείσα Τελική Επιµέτρηση του έργου.
36. Την µε αρίθµ.

042/08.02.2016 απόφαση ∆.Σ. του

∆ήµου Αµπελοκήπων -

Μενεµένης µε την οποία απορρίπτεται η από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου
κατά της µε αριθ πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ∆ΤΥ του ∆ήµου Αµπελοκήπων
Μενεµένης

µε την οποία επιστράφηκε διορθωµένη η υποβληθείσα Τελική

Επιµέτρηση του έργου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, οι επιτροπές παραλαβής, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 15 του Π.∆.171/1987 (Α΄84), αποτελούνται από ένα δηµοτικό
σύµβουλο και :
α) για έργα προϋπολογισµού µέχρι 1.000.000 ευρώ από δυο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
µηχανικών ή ενός υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ µηχανικών και ενός υπαλλήλου ΤΕ µηχανικών.
β) για έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
µηχανικών ή δυο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ µηχανικών και ενός υπαλλήλου ΤΕ µηχανικών.
Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρµόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της
προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226) κλήρωσης.

Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε τη ∆ευτέρα, 15.02.2016, κλήρωση για την ανάδειξη των
µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή
Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Μελέτη
παρέµβασης

ολοκληρωµένης

συνοικισµού ∆ενδροποτάµου

∆ήµου

τεχνικής

και

Μενεµένης.

κοινωνικής
Ανάπλαση

κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού ∆ενδροποτάµου , ∆ήµου Μενεµένης (Ανακατασκευή
οδοστρωµάτων στο συνοικισµό ∆ενδροποτάµου) » µε αριθµό µελέτης 34/2007

και

προϋπολογισµό 900.448,80 €.
Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν φαίνονται στο µε ∆ΤΥ 601/15.02.2016
Πρακτικό κληρώσεως, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω:
εισηγούµαστε
1. Την Οριστική παραλαβή του έργου «Μελέτη

ολοκληρωµένης

συνοικισµού ∆ενδροποτάµου

∆ήµου

τεχνικής

και

κοινωνικής

παρέµβασης

Μενεµένης.

Ανάπλαση

κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού ∆ενδροποτάµου , ∆ήµου Μενεµένης

(Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο συνοικισµό ∆ενδροποτάµου) » µε αριθµό µελέτης
34/2007 και προϋπολογισµό 900.448,80 €.

2. Την κλήρωση για την ανάδειξη των δηµοτικών συµβούλων, που θα αποτελέσουν µέλη
(τακτικό και αναπληρωµατικό) της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.
3. Τον ορισµό της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του αντιπροέδρου, τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 199, του N
3463/0
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α Εγκρίνει την Οριστική παραλαβή του έργου «Μελέτη ολοκληρωµένης τεχνικής και
κοινωνικής
παρέµβασης
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου ∆ήµου
Μενεµένης.
Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού ∆ενδροποτάµου , ∆ήµου Μενεµένης
(Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο συνοικισµό ∆ενδροποτάµου) » µε αριθµό µελέτης
34/2007 και προϋπολογισµό 900.448,80 €.

Β) Κληρώνει τους δηµοτικούς συµβούλους, που θα αποτελέσουν µέλη (τακτικό και
αναπληρωµατικό) της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:
1. Τακτικό µέλος: Κατζικάς Γεώργιος
2. Αναπληρωµατικό µέλος: Καζαντζίδης Γεώργιος
Γ) Ορίζει Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής
Τακτικά Μέλη:

1. Κεσίδου Ερµιόνη,Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ µε Γ’
Βαθµό από ∆ήµο Κορδελιού – Ευόσµου – Πρόεδρος.

2. Μπαλασόπουλος Χρήστος,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ µε ∆’ βαθµό
από ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης.

Αναπληρωµατικά Μέλη:

1.Παπαδιαµάντη Ασηµίνα,Αρχιτέκνων Μηχανικός ΠΕ µε Γ’ βαθµό
Από το ∆ήµο Παύλου Μελά – Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2. Σπάσος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ µε Γ ΄βαθµό
Από ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης.
Έργο της επιτροπής είναι η οριστική παραλαβή του έργου «Μελέτη ολοκληρωµένης τεχνικής
και
κοινωνικής
παρέµβασης
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου ∆ήµου
Μενεµένης.
Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού ∆ενδροποτάµου , ∆ήµου Μενεµένης
(Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο συνοικισµό ∆ενδροποτάµου) » µε αριθµό µελέτης 34/2007
και προϋπολογισµό 900.448,80 €.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το από 15-02-2016
πρακτικό κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
το αριθ. πρωτ. 2688/26-02-2016 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆ιεύθυνσης γραµµατειακής υποστήριξης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους αυτής.
∆) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 079/2016
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων
Κυριλλίδης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 01 - 03 - 2016
Ακριβές Απόσπασµα

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος

