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

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 03-06-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 154/2015 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  1ο 
ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. µελ. 100/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0330-13»  και προϋπολογισµό 128.002,00 
€. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 03ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία,  δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Πεχλιβανίδης Νικόλαος. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη.  
 
Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και  έθεσε υπ΄ όψιν των µελών 
ότι µε την υπ’ αριθµό 157/02.06.2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε µε ανοικτό 
διαγωνισµό η εκτέλεση του έργου ¨∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨ µε αριθµό µελέτης 
100/2013 και προϋπολογισµό 128.002,00 €.  
 
Με την υπ’ αριθµό 152/29.07.2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 
δηµοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της µελέτης στην κοινοπραξία «∆ηµητρίου Ε. Γεώργιος 
– Αγγειοπλάστης Ι. Κωνσταντίνος», µε ποσοστό έκπτωσης 50,27 %.   
 

Την 24.10.2014 υπογράφθηκε η σύµβαση ύψους 63.655,43€. 
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Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων που οφείλονται σε προµετρητικά σφάλµατα που κρίθηκαν απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
  
Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψαν αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών  που επιβάλουν 
τη σύνταξη ΑΠΕ ώστε να ολοκληρωθεί το έργο πλήρως και έντεχνα. 
 
Με τα απρόβλεπτα της σύµβασης αντιµετωπίζονται οι δαπάνες που οφείλονται σε αυξοµειώσεις 
των ποσοτήτων των προµετρήσεων  που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της 
σύνταξης της µελέτης και ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όπως αναφέρονται 
παραπάνω (σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08). 
 
Το άθροισµα των εργασιών της αρχικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.387,15€ .Από το 
κονδύλι των απροβλέπτων απορροφάται το ποσό των 1.928,88€ για την πλήρη κάλυψη των 
υπερσυµβατικών αναγκών του έργου. Το ποσό των απροβλέπτων που αποµένει στο έργο είναι 
4.688,66€  
 
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 63.651,34€ και ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο µε την αρχική Σύµβαση 
 
Μετά τα παραπάνω, 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
 
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨, µε αριθµ. 
µελ. 100/2013 και προϋπολογισµό 128.002,00 €». 

                                                                                                  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 152/29.07.2014 απόφαση της Ο.Ε. 
τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                          Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του κου Σµήλιου Ηλία ο οποίος καταψηφίζει το θέµα. 
 
Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨, µε αριθ. µελ. 100/2013 και προϋπολογισµό 128.002,00 €». 
                                                                                                
Β).Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 154/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 09 - 06 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Αντιπρόεδρος     
  
 

 
   Ε. Κουκουλιώτης                                       Γεώργιος Κυριλλίδης 
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