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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  25 - 6 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  απόφασης : 228/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» µε αριθµό µελέτης 32/2006 και πρ/σµό 
1.059.100,00€. Τροποποίηση προϋπολογισµού στον ΚΑ 30.7321.01.  

 
 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Ιουνίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8161/21-6-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος 
Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Κατσαρός Ιωάννης, 
 
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο ∆.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε 
υπόψη του Συµβουλίου ότι σε εφαρµογή της αριθµ. 149/2009 απόφασης του ∆ηµ. Συµβουλίου, 
εκτελέσθηκε στο ∆ήµο µας, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισµού, το έργο 
«Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθµ. µελέτης 32/2006), προϋπολογισµού 
890.000€ + 169.100,00€ Φ.Π.Α. 19%, από την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία επελέγη µε 
την υπ’ αριθµ. 216/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, µε έκπτωση 12% επί των τιµών 
του τιµολογίου. Το συµφωνητικό ανήλθε συνολικά στο ποσό των 933.912 €. 

Η ψηφισµένη πίστωση για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 912.370,00 
€, εκ των οποίων, το ποσό των 882.370,00 € προέρχεται από τις διαθέσιµες πιστώσεις του «35% 
των δράσεων του προγράµµατος ‘‘ΘΗΣΕΑΣ’’», το δε υπόλοιπο ποσό, των 30.000,00 €, από 
ΣΑΤΑ 2010 (αριθµ. απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου 329/2010). 
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Το έργο περαιώθηκε στις 21.05.2010 εµπρόθεσµα όπως αναγράφεται και στην από µε αρ. πρωτ. 
12671/22-12-2010 βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

Η τελική επιµέτρηση θεωρήθηκε στις 15.12.2010.  

Στις 15.06.2012 συντάχθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής µε αποµείωση 
του άρθρου ΝΑΟΙΚ Μ\7417 – ΑΤ 67- του τιµολογίου της µελέτης και παρατήρηση να συνταχθεί 
άµεσα τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συµπεριλαµβάνοντας την 
διορθωµένη ποσότητα. 

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για να συµπεριλιφθεί το τελικό ποσό της αναθεώρησης 
συντάχθηκε ο 4ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. 

Το ποσό στο οποίο ανέρχεται ο προτεινόµενος 4ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. είναι : 

Σύµβαση ΑΠΕ 

Άθροισµα Εργασιών +Απρόβλεπτα + ΟΕ 754.753,96 743.879,88 

Πρόβλεψη απολογιστικών 15.086,04 9.892,37 

Άθροισµα 769.840,00 753.772,25 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 14.960,00 33.730,52 

Άθροισµα 784.800,00 787.502,77 

ΦΠΑ 19% (1ος-6ος Λογ ποσού 283.235,28) 149.112,00 53.814,72 

ΦΠΑ 21% (7ος-9ος Λογ ποσού 236.008,27) 49.561,73 

ΦΠΑ 23% (10oς-17ος Λογ ποσού 268.259,22) 61.699,62 

Σύνολο ΦΠΑ  149.112,00 165.076,07 

Γενικό Σύνολο 933.912,00 952.578,84 

εµφανίζεται δηλαδή σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, σε µείωση κατά 10.874,08 € δηλ 1,44% µεν 
όσον αφορά το ποσό προ Φ.Π.Α και αναθεώρησης., µε υπέρβαση δε κατά 18.666,84 € όσον 
αφορά το ποσό µετά την προσθήκη του Φ.Π.Α. και αναθεώρησης, γεγονός που οφείλεται στην 
εφαρµογή α) αυξηµένου Φ.Π.Α. και β) συντελεστών αναθεώρησης. 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

Εισηγούµαστε: 

1. Την έγκριση 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθµ. µελέτης 32/2006), ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 952.578,84€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και 
εµφανίζεται σε µείωση 1,44% σε σχέση µε την αρχική σύµβαση προ ΦΠΑ και 
αναθεώρησης. 

2. Την τροποποίηση του προϋπολογισµού µεταφέροντας ποσό 28.208,84€ (ΣΑΤΑ) από 
τον κωδικό µε τίτλο «Έργα εκτελούµενα από ΣΑΤΑ» στον Κ.Α. 30.7321.01 του έργου 
του θέµατος, µέσω αποθεµατικού. 

3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 28.208,84€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.01 µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας», (αρ. µελέτης 32/2006), Α.Α.Ε. 131. 

4. Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης στον κ. ∆ήµαρχο. 
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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. 149/2009 απόφασης του ∆.Σ. τον 4ο Τακτοποιητικό 
Α.Π.Ε. του έργου 
                                                                       
 
                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα   

Α) Εγκρίνει τον 4ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση 
ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθµ. µελέτης 32/2006), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
952.578,84€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και εµφανίζεται σε µείωση 1,44% σε σχέση µε την 
αρχική σύµβαση προ ΦΠΑ και αναθεώρησης. 

Β). Τροποποιεί τον προϋπολογισµό µεταφέροντας ποσό 28.208,84€ (ΣΑΤΑ) από τον κωδικό µε 
τίτλο «Έργα εκτελούµενα από ΣΑΤΑ» στον Κ.Α. 30.7321.01 του έργου του θέµατος, µέσω 
αποθεµατικού. 

Γ). Ψηφίζει πίστωση ποσού 28.208,84€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.01 µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας», (αρ. µελέτης 32/2006), Α.Α.Ε. 131. 
 
 ∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 228/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 26 - 6 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


