
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  21 - 03 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 104 / 2016 
 
ΘΕΜΑ : 1. Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών 

εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων -  Μενεµένης» αρ. µελ. 72/2014   
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου 
 3. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαρτίου 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. 3620/17-03-2016 
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 πέντε (25) και απόντες οκτώ (8) , οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Μεζίκης Βασίλειος 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Κυριλλίδης Γεώργιος 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
6 Γυµνόπουλος Κοσµάς 6 Λαδάς Ευάγγελος 
7 Εµεινίδης Αναστάσιος  7 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  

10 Γρούγιος Ηλίας 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 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος  19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  

 
 



 

 

33  33  
 
Ο Πρόεδρος 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 Μενεµένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 

Μανωλόπουλος Βασίλης  έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  

Mε την υπ’ αριθµ. 157/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση 

του έργου: «Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων 

-  Μενεµένης» (αρ. µελ.72/2014) µε εργολαβία µετά από ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό.  

Με την 135/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 

δηµοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρία ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, µε 

µέσο ποσοστό έκπτωσης 8,09%.   

Με την υπ΄ αριθµ. 005/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν το 1ο 

ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε 

προκειµένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαµορφώθηκαν 

µετά την ολοκλήρωση του έργου (τελικές ποσότητες).  

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαµβάνεται και η τελική δαπάνη 

απολογιστικών εργασιών που περιέλαβε το σύνολο των απολογιστικών εργασιών.  

Πέρα από τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων της µελέτης και προκειµένου να 

συµπεριληφθούν στη µελέτη κάποιες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου το 

έργο να είναι άρτιο και λειτουργικό συντάχθηκε και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. Στον πίνακα που 

ακολουθεί αναλύονται οι εργασίες που περιέχονται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ και αναφέρεται ο λόγος 

για τον οποίο προέκυψαν.  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
1 ∆ΙΚΤΥΑ 

1 Σειρήνα συναγερµού µε φλας 
Απρόβλεπτη εργασία που 
κατέστη αναγκαία ύστερα από 
απαίτηση της Πυροσβεστικής  
Υπηρεσίας προκειµένου να 
εκδοθεί άδεια λειτουργίας για το 
γήπεδο. 

2 Μπουτόν συναγερµού (υαλόφρακτο) 

3 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1/2 in Εργασίες απαραίτητες για τη 
σύνδεση των δικτύων 
πυρόσβεσης στα γήπεδα µε τις 
υφιστάµενες διατάξεις 
υδροδότησης. 
 
 

4 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 in 

5 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1/2 in 

6 
Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα, ονοµαστικής διαµέτρου 
Φ 1 1/4 in 



 

 

7 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ονοµαστικής διαµέτρου  
Φ 1 1/4 in 

8 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, ονοµαστικής διαµέτρου  
Φ 1/2 in 

9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 in 

10 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, ονοµαστικής διαµέτρου  
Φ 1 1/4 in 

11 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 in 

12 
Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ονοµαστικής διαµέτρου  
Φ 1 1/4 in 

13 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ονοµαστικής διαµέτρου  
Φ 2 in 

Εργασίες απαραίτητες για τη 
σύνδεση των δικτύων 
πυρόσβεσης στα γήπεδα µε τις 
υφιστάµενες διατάξεις 
υδροδότησης. 

14 
Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, διατοµής 1 1/4 in, 
µήκους 50 cm 

15 Καλώδιο τύπου NYFAF ∆ιπολικό διατοµής 2 Χ 0,75 mm2 

Απρόβλεπτη εργασία που 
κατέστη αναγκαία για τη 
σύνδεση των φαροσειρήνων και 
των µπουτόν συναγερµού. 

16 Θερµική µόνωση σωλήνων 

Απρόβλεπτη εργασία που 
κατέστη αναγκαία για τη 
µόνωση της σωλήνας 
υδροδότησης των νέων χώρων 
υγιεινής θεατών στο γήπεδο «Α. 
Καραφώτης», δεδοµένου ότι η 
ΕΥΑΘ δεν µπόρεσε να 
υδροδοτήσει τα WC από το 
σηµείο στο οποίο είχε αφεθεί η 
αναµονή. 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

1 
Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες 
χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

Απρόβλεπτη εργασία που 
κατέστη αναγκαία ύστερα από 
απαίτηση της Πυροσβεστικής  
Υπηρεσίας προκειµένου να 
εκδοθεί άδεια λειτουργίας για το 
γήπεδο. 

 
Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα περιλαµβάνεται και η τελική 

δαπάνη απολογιστικών εργασιών που περιέλαβε το σύνολο των απολογιστικών εργασιών 

που εκτελέστηκαν στο έργο.  

Η κάλυψη της συνολικής δαπάνης των νέων εργασιών (1ο και 2ο ΠΚΤΜΝΕ), ύψους 

11.906,15 € γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.  

Επίσης, οι αυξήσεις στον προϋπολογισµό των οµάδων που αφορούν αρχικές συµβατικές 

εργασίες καλύπτονται και αυτές από το κονδύλι των απροβλέπτων. ∆εν γίνεται καµιά 

διάθεση επί έλλατον δαπανών από οµάδα σε οµάδα. 

Η συνολική δαπάνη του έργου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 158.079,14 € 

και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών κλείνει µε µείωση 

11.747,65 €, σε σχέση µε την υπογραφείσα σύµβαση.  

Μετά τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τις νέες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

µετά την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 2ου ΑΠΕ, η Υπηρεσία µας προτείνει έγκριση 



 

 

παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών κατά έξι (6) ηµέρες µετά την έγκριση του 

ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

1. Την έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις µικροκατασκευές 

αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 72/2014). 

2. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου. 

3. Την έγκριση παράτασης έξι (6) ηµερών µετά την έγκριση του ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)Εγκρίνει το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών 

εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 72/2014). 

2) Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου. 

3) Εγκρίνει παράταση έξι (6) ηµερών µετά την έγκριση του ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

για την περαίωση των εργασιών του έργου. 

4)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 104/2016 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  22 - 03 - 2016 

 

                           Ακριβές Απόσπασµα 

 

  Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                            Βαλάνος Νικόλαος 


