
[1] 
 

 

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 : 229/2012 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση 
ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» µε αριθµό µελέτης 32/2006 και πρ/σµό 1.059.100,00€.  

 
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 12ο 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 €. 
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.  
Με την αριθµ. πρωτ. 90641/23-12-2011 (Α∆Α : ΒΟΝ1ΟΡ1Υ-ΩΒΙ) απόφαση της ∆/νσης ∆ιοίκησης 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης και µε την αριθµ. 21/2012 απόφαση του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης–, συγκροτήθηκε η επιτροπή του έργου η οποία συγκροτείται σε 
σώµα στις 15-06-2012 στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης και συντάσσει το πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής µε αποµείωση του άρθρου ΝΑΟΙΚ Μ\7417 – ΑΤ 67- του 
τιµολογίου της µελέτης µε τίτλο « Στίλβωσις µαρµάρων » και παρατήρηση να συνταχθεί άµεσα 
τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συµπεριλαµβάνοντας την 
διορθωµένη ποσότητα. Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπογράφει µε επιφύλαξη. 
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Η ανάδοχος εταιρεία κατάθεσε την υπ’αρ. πρωτ.8110/19.06.12/∆ΤΥ3135/20.06.12 
ένσταση κατά του πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής Παραλαβής και συγκεκριµένα 
κατά της ποσοτικής παραλαβής. Οι λόγοι που προβάλει είναι ότι σύµφωνα µε την κείµενη 
Νοµολογία (απόφαση 1644/2008 του Αρείου Πάγου) την οποία επισυνάπτει δεν δύναται η 
παραπάνω εργασία να ανακληθεί ή ακυρωθεί από την Υπηρεσία σας µετά την παρέλευση 
18 µηνών από την πιστοποίησή της, ούτε µε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
µπορούν να αµφισβητηθούν εργασίες που περιελήφθησαν σε τµηµατικές επιµετρήσεις οι 
οποίες εγκρίθηκαν ρητώς. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΤΥ3135/20-6-2012 
εισήγηση που εκθέτει το ιστορικό της αποµείωσης της ποσότητας του άρθρου 
ΝΑΟΙΚΜ/7417 – ΑΤ – 67 – του τιµολογίου της µελέτης µε τίτλο «Στίλβωσης µαρµάρων» 
την νοµοθεσία, - νοµολογία που διέπει την παραπάνω ενέργεια και τις δικές της απόψεις.  

Εισηγούµαστε: 

1. Την απόρριψη της ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της 
∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας.  

2. Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθµ. µελέτης 32/2006). 

3. 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. 149/2009 απόφασης του ∆.Σ. τον 4ο Τακτοποιητικό 
Α.Π.Ε. του έργου 
                                                                       
 
                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 

Α) Εγκρίνει:  

• Την απόρριψη της ένστασης (για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της 
∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας η οποία συναποστέλλεται µε την παρούσα απόφαση και 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της).  

• Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθµ. µελέτης 32/2006). 

 
 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 229/2012 

 

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 

 


