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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  27 - 5 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 194/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Συντηρήσεις-αναµορφώσεις παιδικών χαρών ∆. Αµπελοκήπων», (αρ. µελέτης 2/2009).   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Μαϊου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7937/23 - 5 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  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, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Καρράς Ευστράτιος,  Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Βούζας Ηλίας. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.θέµα το οποίο αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σε εφαρµογή της αριθ. 133/2009 απόφασης 
του ∆ηµ. Συµβουλίου, εκτελέστηκε στο ∆ήµο µας, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού 
διαγωνισµού, το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆. 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αριθµ. µελέτης 2/2009), προϋπολογισµού 129.521,85+24.609,15 (ΦΠΑ 19%) 
=154.131,00 €, από την εταιρία «ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» η οποία επελέγη µε την υπ’ 
αριθµ. 393/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, µε µέση έκπτωση 8% επί των τιµών του 
τιµολογίου. Το συµφωνητικό ανήλθε συνολικά στο ποσό των 142.134,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 19%. 
 
Η ψηφισµένη πίστωση για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.00,00 €, 
προερχόµενο από πιστώσεις του ΕΤΕΡΠΣ (ποσό που καλύπτει επίσης και την προµήθεια των 
οργάνων των παιδικών χαρών). 
 
Στη φάση της κατασκευής του έργου έγιναν τροποποιήσεις της µελέτης (αυξοµειώσεις ποσοτήτων 
και νέες εργασίες), οι οποίες περιλαµβάνονται στον προτεινόµενο 1ο, 2ο, και 3ο ΑΠΕ. Ο 4ος 
Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε µετά την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή του έργου, προκειµένου να δοθεί η συνολική εικόνα του έργου. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
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Ο προτεινόµενος 4ος Τελικός Α.Π.Ε. παρουσιάζει αποµείωση ως προς το κόστος των εργασιών 
κατά 2.118,94 ευρώ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, ενώ στο σύνολο του ποσού (µε το ΦΠΑ) 
παρουσιάζει αύξηση κατά 76,35 ευρώ, εξαιτίας των διαφορών του ισχύοντος ΦΠΑ (23%) µε το 
ΦΠΑ που ίσχυε σε προγενέστερη φάση (21%) και το ΦΠΑ της αρχικής σύµβασης (19%) που 
ανέρχεται σε 3.669,45€, συνυπολογιζόµενα µε µειώσεις σε ΦΠΑ (573,68€), απολογιστικά (72,19€) 
και αναθεώρησης (900,44€).  Έτσι, το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 142.210,35 
ευρώ µε το Φ.Π.Α., αντί του ποσού 142.134,00 ευρώ της αρχικής σύµβασης. 
Ύστερα από τα παραπάνω, 

Εισηγούµαστε: 
1. Την έγκριση του 4ου Τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις-αναµορφώσεις παιδικών χαρών ∆. 
Αµπελοκήπων», µε αρ. µελ. 2/2009 (α.α. έργου 359), ο οποίος παρουσιάζει αποµείωση ως προς το 
κόστος των εργασιών κατά 2.118,94 ευρώ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, ενώ στο σύνολο του ποσού 
(µε το ΦΠΑ) παρουσιάζει αύξηση κατά 76,35 ευρώ, εξαιτίας των διαφορών του ισχύοντος ΦΠΑ (23%) µε 
το ΦΠΑ που ίσχυε σε προγενέστερη φάση (21%) και το ΦΠΑ της αρχικής σύµβασης (19%) που 
ανέρχεται σε 3.669,45€, συνυπολογιζόµενα µε µειώσεις σε ΦΠΑ (573,68€), απολογιστικά (72,19€) και 
αναθεώρησης (900,44€).  Έτσι, το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 142.210,35 ευρώ µε το 
Φ.Π.Α., αντί του ποσού 142.134,00 ευρώ της αρχικής σύµβασης έργου.  
2. Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης στον κ. ∆ήµαρχο. 

 
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. 133/2009 απόφαση του ∆. Σ. τον 4ο Τελικού Α.Π.Ε. του 
έργου 

 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει τον 4ο Τελικό Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις-αναµορφώσεις παιδικών χαρών ∆. 
Αµπελοκήπων», µε αρ. µελ. 2/2009 (α.α. έργου 359), ο οποίος παρουσιάζει αποµείωση ως 
προς το κόστος των εργασιών κατά 2.118,94 ευρώ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, ενώ στο 
σύνολο του ποσού (µε το ΦΠΑ) παρουσιάζει αύξηση κατά 76,35 ευρώ, εξαιτίας των διαφορών 
του ισχύοντος ΦΠΑ (23%) µε το ΦΠΑ που ίσχυε σε προγενέστερη φάση (21%) και το ΦΠΑ της 
αρχικής σύµβασης (19%) που ανέρχεται σε 3.669,45€, συνυπολογιζόµενα µε µειώσεις σε ΦΠΑ 
(573,68€), απολογιστικά (72,19€) και αναθεώρησης (900,44€).  Έτσι, το σύνολο της δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 142.210,35 ευρώ µε το Φ.Π.Α., αντί του ποσού 142.134,00 ευρώ της 
αρχικής σύµβασης έργου. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
           
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 194/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  28 - 5 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


