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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 30 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 365/2015 

       
 ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» αρ. µελ. 26/2015 προϋπολογισµού 23.120,00 €. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 30ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16231/26 -11 -2015 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, Γρούγιος Ηλίας, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς 
Ευστράτιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς 
Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, 
Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, 
Λαδάς Ευάγγελος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα.  
Κωλυοµένου του Προέδρου κου Βαλάνου Νικόλαου, ο οποίος λόγω ασθένειας αποχώρησε µετά την 
έναρξη της συνεδρίασης και απουσιάζοντος του Αντιπροέδρου κου Κυριλλίδη Γεώργιου, την διεξαγωγή 
της συνεδρίασης διεξήγαγε ο πρώτος σε ψήφους του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος και Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κος Μανωλόπουλος Βασίλειος, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/06, και ο οποίος 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, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.  
 
Ο Πλειοψηφήσας  Σύµβουλος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος εισηγήθηκε το 5ο  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ όψη των µελών ότι:  
 
Έχοντας υπόψη  :              
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1) Την υπ ' αριθµό 131/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία  εγκρίθηκε ο 
τρόπος εκτέλεσης του έργου  : « Αντιπληµµυρικά έργα στην οδό Ανδριανουπόλεως  » (αρ. 
µελ. 26/15 )  προϋπολογισµού  23.120,00 € µε πρόχειρο διαγωνισµό. 
 
2) Την υπ ' αριθµό 87 /05.06.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, 
 
3) Την υπ ' αριθµό 112 /08.07.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας µε ανάδοχο την εταιρεία  Παυλίδης Γεράσιµος & ΣΙΑ 
ΕΤΕ   µε ποσοστό έκπτωσης επτά (7%) τοις εκατό. 
 
Το γεγονός ότι ο προτεινόµενος 1ο  ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει αυξοµειώσεις 
ποσοτήτων εντός των  οµάδων  εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη µιας  (1)  νέας  τιµής  
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.  
 
Το συνολικό ποσό των παραπάνω εργασιών που καλύπτονται από το κονδύλιο των 
απροβλέπτων είναι 2.170,16 €  
 
Τελικά,  ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση  και είναι συνολικής 
δαπάνης  21.567,64 Ευρώ (εκ των οποίων 16.639,36  Ευρώ για εργασίες 895,32 Ευρώ  
απολογιστικά  και   4032,97 Eυρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).  
  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει: 
 

-Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών   και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :« 
Αντιπληµµυρικά έργα στην οδό Ανδριανουπόλεως  »  αρ. µελ. 26/15 )  ο οποίος κλείνει σε 
ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση . 

 
Η  τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  21.567,64 €  εκ των οποίων 16.639,36  
Ευρώ για εργασίες ,895,32 Ευρώ  απολογιστικά  και   4.032,97 Eυρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).  

 
- Να αναθέσει την εκτέλεση 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. 327/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,  τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ.1 του Ν. 3463/06 
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών   και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :« 
Αντιπληµµυρικά έργα στην οδό Ανδριανουπόλεως  »  αρ. µελ. 26/15 )  ο οποίος κλείνει σε 
ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση . 

 
Η  τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  21.567,64 €  εκ των οποίων 16.639,36  
Ευρώ για εργασίες ,895,32 Ευρώ  απολογιστικά  και   4.032,97 Eυρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).  
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                     
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 365/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 01 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    

 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 

 


