
 

 

 

                  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 : 109/ 2016 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της ένστασης του αναδόχου κατά του υπ΄αριθ. 900/∆ΤΥ 215/22.01.2016 
εγγράφου µας για το  έργο: «Ανάπλαση-Αναβάθµιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και 
Αναψυχής κατά µήκος της Λεωφόρου  ∆ενδροποτάµου»  αρ. µελ. 50/2012,  προυπ. 
3.500.000,00 € 
 
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 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 

Μανωλόπουλος Βασίλης  έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  

Με την υπ΄αριθ. 4797/26.06.2012 απόφαση  του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη  Κ. 

Μακεδονίας  έγινε η ένταξη της πράξης του έργου του τίτλου µε κωδικό ΜIS 376282 στο Ε.Π. 

΄΄ Μακεδονία- Θράκη 2007 ÷ 2013΄΄ και το ΄΄Σύµφωνο αποδοχής των όρων  της απόφασης 

ένταξης΄΄ . 

 

Το  ποσό ένταξης της πράξης ανήρθε σε 3.350.612,00 €.  

 

Με την υπ΄αριθ. 4271/08.05.2013 απόφαση  του Περιφερειάρχη  Κ. Μακεδονίας έγινε η1η 

τροποποίηση της πράξης του έργου του τίτλου µε κωδικό ΜIS 376282.  

 

Το  ποσό της πράξης ανήρθε σε 3.500.000,00 €. 

  

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  

 

Με την υπ΄ αρίθµ. 282/27.08.2012 Α∆Σ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ανοικτό 

διαγωνισµό.  

 

Με την υπ΄αρίθµ. 89/21.05.2013 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τα 

τεύχη δηµοπράτησης του έργου.  

 

Το έργο ∆ηµοπρατήθηκε την 11.06.2013.  

 

Με την υπ΄αρίθµ. 116/2013 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε  το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού στην Κ/Ξ «Κ.Μπουµπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».  

µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 41,87%.  

 

Το παραπάνω έργο µε αρ. µελέτης : 50/2012 και προϋπολογισµό 3.500.000 € εκτελέστηκε, 

µε βάση την από 28.08.2013 σύµβαση ποσού 2.034.404,03  από την ανάδοχο Κ/Ξ 

«Κ.Μπουµπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».  



 

 

 

Η προσφορά του αναδόχου αναλυτικά είναι 1.400.311,83 € για εργασίες, 210.046,77 € για 

απρόβλεπτα , 213.606,89 € για ΓΕ+ΟΕ 18%, 43.628,42 € για αναθεώρηση και 380.417,01€ 

για ΦΠΑ.  

 

Η συµβατική προθεσµία του έργου ήταν η 28.08.2015. 

 

Με την υπ΄ αρίθµ. 400/15.12.2014 Α∆Σ  εγκρίθηκε ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών µε συνολική δαπάνη 2.034.404,03€.   

 

Με την υπ΄ αρίθ. 271/07.09.2015 Α∆Σ  εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσµίας 

µέχρι την 28.10.2015.  

 

Με το υπ΄αριθ  115/26.11.2015 έγγραφό του (αριθ. πρωτ 16559/∆ΤΥ 5732/02.12.2015 της 

Υπηρεσίας µας), ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιµέτρηση εργασιών . 

 

Με το υπ΄αριθµ. 16559/∆ΤΥ 5732/02.12.2015 έγγραφό µας δόθηκε η βεβαίωση περάτωσης 

εργασίων. 

 

 Με το υπ΄αριθµ. 112/02.012.2015 έγγραφό του (µε αριθ. πρωτ. 16665/∆ΤΥ 5765/02.12.2015 

της Υπηρεσίας µας), ο ανάδοχος µε θέµα ΄΄ ∆ιαχείριση πλεοναζόντων υλικών΄΄ αιτήθηκε   

από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη σύνταξη Νέας Τιµής για το κόστος ανακύκλωσης 

θεωρώντας ότι αυτό δεν είχε συµπεριληφθεί στο τιµολόγιο της µελέτης.  

 

Με το υπ΄αριθ. 16698/∆ΤΥ 5774/03.12.2015 έγγραφό µας  ζητήθηκε από την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας η γνωµοδότησή της σχετικά µε το αίτηµα 

του αναδόχου µε θέµα ΄΄ ∆ιαχείριση πλεοναζόντων υλικών΄΄  για τη σύνταξη Νέας Τιµής που 

αφορά το κόστος ανακύκλωσης.  

 

Με το υπ΄αριθ. 10008/ 04.12.2015 έγγραφό της (µε αριθ. πρωτ. 17784/∆ΤΥ 6109/21.12.2015 

της Υπηρεσίας µας) η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Κ.Μ.  θεώρησε ότι το τεθέν ζήτηµα για 

το συγκεκριµένο έργο είχε κριθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης µε απόφαση της 

Προϊσταµένης Αρχής  και κάθε διαφορετική αντιµετώπισή του (δηλαδή η αποζηµίωση του 

αναδόχου µε τη σύνταξη Νέας Τιµής ) δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.  

 

Με την υπ΄ αριθ. 409/14.12.2015 Α∆Σ  εγκρίθηκε ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

µε συνολική δαπάνη 1.836.700,38€.   

 



 

 

Με το υπ΄αριθ. 900/∆ΤΥ 215/22.01.2016 έγγραφό µας,  το οποίο κοινοποιήθηκε στον 

ανάδοχο την 17.02.2016, του γνωστοποιήθηκε ότι δεν είναι δυνατή η σύνταξη Νέας Τιµής κι 

η έγκριση ΑΠΕ για την πληρωµή της διαχείρισης στις εταιρείες ανακύκλωσης των 

πλεοναζόντων υλικών του έργου λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

 

1. Κατά τη διαδικασία δηµοπράτησης του έργου έγινε ένσταση από την εταιρεία που 

συµµετείχε στη διαδικασία. Η ένσταση αφορούσε την έλλειψη σαφούς αναφοράς στα 

συµβατικά τεύχη για την τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. 36259/2010. Η ένσταση 

απορρίφτηκε από την Ο.Ε. του ∆ήµου µε την  102/2013 απόφαση σύµφωνα µε την 

οποία  «οι διατάξεις της ΚΥΑ 36259/2010 θα περιληφθούν ως όρος στη σύµβαση 

ανάθεσης του έργου» κι αυτό έγινε γνωστό στους ενδιαφεροµένους κατά τη 

διαδικασία παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 12.1 της ΕΣΥ, «O ανάδοχος του έργου  υποχρεούται κατά την 

υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του και δήλωση  του 

αποδέκτη για το χώρο υποδοχής των προϊόντων εκσκαφής.» Η σύµβαση 

υπογράφηκε  την 28.08.2013. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 42.1 της ΕΣΥ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

αποµακρύνει όλα τα απορρίµµατα από το εργοτάξιο. 

4. Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 21/13.12.2013 έγγραφό του, (αριθ. πρωτ. 19164/∆ΤΥ 

5459/13.12.2013 της Υπηρεσίας µας) ως ανάδοχος  µας υπέβαλε δύο (2) 

συµφωνητικά µε εταιρίες ανακύκλωσης που θα προσκόµιζαν τα προϊόντα 

καθαιρέσεων χωρίς έγγραφη όχληση της Υπηρεσίας. 

5. Οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε  την ΑΕΚΚ  είναι : 

• Ν. 2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν.3854/2010 

• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ)» 

• Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία Περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 

2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων ΥΠΕΚΑ 

• Απόφαση 2011/753/EΕ περί θεσπίσεως κανόνων και µεθόδων υπολογισµού 

για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου 

• Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών 

και λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 40: Θέµατα σχετικά µε ΑΕΚΚ) 

• Ν. 4001/2011 «για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα …»(Άρθρο 181) 



 

 

• Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (άρθρο 17) 

• Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ΄ αρ. 4834/25.1.13 µε θέµα «∆ιαχείριση περίσσειας 

υλικών εκσκαφών που προέρχονται από ∆ηµόσια Έργα – ∆ιευκρινίσεις επί 

των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010» 

 

Στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010   αναφέρεται ρητά ότι  : 

α) διαχειριστής των ΑΕΚΚ είναι ο ανάδοχος του έργου (άρθρο 3 παρ.21) 

β) στις ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ (αναδόχων) ως προς τα 

δηµόσια έργα είναι η  

    διαχείριση των ΑΕΚΚ να περιλαµβάνεται στη σύµβαση ανάθεσης του έργου (άρθρο 7 

παρ. 3. β. β2) 

     Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 1ος ΑΠΕ υπογράφηκε κι εγκρίθηκε την 15.12.2014 (1η 

τροποποίηση της σύµβασης). 

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 1.11 της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

του κάθε διάταξη (νόµος, Π.∆., Υ.∆.) κι ερµηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση 

εκτέλεσης του έργου. 

7. Από το υπ΄αριθ. 17784/∆ΤΥ6109/21.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης (µετά από το υπ΄αριθ. 16698/∆ΤΥ5774/03.12.2015 αίτηµά µας) 

αποφαίνεται ότι δεν τίθεται θέµα αποζηµίωσης του αναδόχου και σύνταξη Νέας 

Τιµής. 

8. To έργο ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα την 28.10.2015 σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

παράταση που δόθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 271/2015 Α∆Σ. Με το υπ΄αριθ. 16559/∆ΤΥ 

5732/02.12.2015 έγγραφό της η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε βεβαίωση 

περάτωσης εργασιών.  

9. Η Σύνταξη του ΑΠΕ και κυρίως του ΠΚΤΜΝΕ πρέπει να γίνεται εντός του 

εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη προθεσµία 

περαίωσης εργασιών. 

10. Σύµφωνα µε το άρθρο 75Α του Ν.3669/2008  στο οποίο αναφέρεται ότι «…… τα εν 

γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβήνονται και οποιαδήποτε εξ 

αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του προς τη 

διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την εµφάνιση 

της γενεσιουργού τους αιτίας.» 

Με το υπ΄αριθ. 1011/∆ΤΥ 248/25.01.2016 έγγραφό µας στον ανάδοχο κοινοποιήθηκε 

ελεγµένη και διορθωµένη τελική επιµέτρηση στην οποία µηδενίστηκαν οι ποσότητες των 

άρθρων ΝΤ1 και ΝΤ2 που αφορούσαν το κόστος διαχείρισης της ανακύκλωσης, διότι η 

δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου οι οποίες επιµετρήθηκαν 

και πληρώθηκαν από τα άρθρα ΑΤ1 έως ΑΤ5, ΑΤ9 έως ΑΤ12 και ΑΤ14 έως ΑΤ15 του 

τιµολογίου.  

     



 

 

 Με το υπ΄ αρίθ. 117/27.01.2016 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 1179/∆ΤΥ 283/27.01.2016 της 

Υπηρεσίας µας), ο ανάδοχος κατέθεσε την ένσταση κατά του υπ΄αριθ. 1011/∆ΤΥ 

248/25.01.2016 έγγραφου µας περί της κοινοποίησης της  ελεγµένης και διορθωµένης 

τελικής επιµέτρησης του έργου. 

 

 Με το υπ΄ αρίθ. 116/01.03.2016 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 2919/∆ΤΥ 900/02.03.2016 της 

Υπηρεσίας µας), ο ανάδοχος κατέθεσε την ένσταση κατά του υπ΄ αριθ. 900/∆ΤΥ 

215/22.01.2016 έγγραφου µας περί της διαχείρισης των πλεοναζόντων υλικών του έργου. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

 

                                     Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

Την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου κατά του υπ΄αριθ. 900/∆ΤΥ 

215/22.01.2016 έγγραφου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούσε τη διαχείριση 

πλεοναζόντων υλικών 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 

A) Απορρίπτει την ένσταση του αναδόχου κατά του υπ΄αριθ. 900/∆ΤΥ 215/22.01.2016 έγγραφου 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούσε τη διαχείριση πλεοναζόντων υλικών του έργου για 

τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση. 

 

B)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 109/2016 

 

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 


