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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 14 - 7 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 204/2014 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 379/2013 Α∆Σ για έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το 
έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ».  Αρ. µελ.: 41/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0271-
13» και προϋπολογισµό 103.320,00 €.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 9278/10-7-2014 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, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή,  Μεζίκης 
Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή. 
 
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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι     το 
παραπάνω έργο µε αρ. µελέτης 41/2013 και προϋπολογισµό 103.320,00 € εκτελέστηκε, µε βάση 
την από 25.06.2013 σύµβαση, από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ Φασιά και ΣΙΑ ΕΤΕ». Με την 
υπ΄αρίθµ 174/22-04-2013 Α∆Σ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ανοικτό διαγωνισµό. 
Με την υπ΄αρίθµ 107/10-06-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε 
ποσοστό έκπτωσης 13%. 

Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συµπεριλάβει την χρησιµοποίηση των 
απροβλέπτων µε την ανακατανοµή των ποσοτήτων στις οµάδες  εργασιών του έργου καθώς 
επίσης και την σύνταξη δέκα(10)  νέων τιµών για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον 
προϋπολογισµό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να 
ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο  είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδροµής  δεν εντάχθηκε στον 
αρχικό προϋπολογισµό του έργου. Με την αρ. 379/2013 Α∆Σ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας και  το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 57 του Ν.3669/2008   το οποίο 
αναφέρει ότι για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η 
σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου έγινε εκ των υστέρων υποβολή στο αρµόδιο 
τεχνικό συµβούλιο το οποίο µε την υπ΄αριθµ. 4/61/14.04.2014 απόφαση του γνωµοδότησε θετικά 
για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και  το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
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Κατόπιν τούτου µε την υπ΄αριθµ.125/2014 Α∆Σ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας και  το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 

Για τους παραπάνω λόγους έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παρ. 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (Κ∆Ε), 
εισηγούµαστε την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 379/2013 Α∆Σ για την έγκριση του  1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την  υπ΄αριθµ. 379/2013 Α∆Σ 
 
                                                                      
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την ανάκληση της υπ΄αριθ. 379/2013 Α∆Σ που αφορά την έγκριση του  1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών 
και περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του  βρεφονηπιακού σταθµού της οδού Καζαντζάκη»  
προϋ/σµού 103.320,00.  
 

      Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 203/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  15 - 7 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
   
Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


