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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 14 -12-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 384/2015  

 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  3ο   

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Αρ. µελ. : 97/2013  και  Προϋπολογισµός : 436.217,00€ 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21.30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17099/10 -12 -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, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, , Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Εµεινίδης Αναστάσιος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Λαδάς Ευάγγελος.  
 
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, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ον Θέµα, της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Μανωλόπουλος Βασίλης  έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι : 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.  Την υπ’ αριθµό 153/02.06.2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία  
εγκρίθηκε µε ανοικτό διαγωνισµό η εκτέλεση του Υποέργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
– 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  µε αριθµό µελέτης 97/2013 και προϋπολογισµό  436.217,00 €.  
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2.  Την υπ’ αριθµό 32/09.03.2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας κι ανατέθηκε η υλοποίηση της µελέτης στην εταιρεία 
«Χατζηµήτρος Ιωάννης Ε∆Ε», µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 18,00 %.   
 
3. Το συµφωνητικό που υπογράφηκε στις  22.06.2015 κι ανατέθηκε στον ανάδοχο κ.   
Χατζηµήτρο Ιωάννη η εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1  συνολικού ποσού  359.261,03€  εκ 
των οποίων για  εργασίες  292.082,14€  και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% µε το ποσό των 
67.178,89€.  
 
4. Την µε αριθµό πρωτ. 15.576/∆ΤΥ 5.388 /13.11.2015 υποβολή φακέλου µε όλα τα 
απαραίτητα  
έγγραφα του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π.  « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »  για την διατύπωση γνώµης 
για την τροποποίηση της Σύµβασης του Υποέργου 1 «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
– 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ 356935. 
 
6.Την µε αριθµό πρωτ. 15.921/∆ΤΥ 5.487 /19.11.2015 υποβολή φακέλου µε όλα τα απαραίτητα  
      έγγραφα του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  προς το Τεχνικό  
      Συµβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη διατύπωση γνώµης για την  
      τροποποίηση της Σύµβασης του Υποέργου 1 «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  
      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  
      3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε κωδικό ΟΠΣ 356935. 
 
7. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία   της  Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
     ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » µε την οποία διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη της για την  
     τροποποίηση της σύµβασης  δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου ,  
     δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραµένουν όπως  
     προβλέπονται στην αρχική σύµβαση η οποία έχει σταλεί για υπογραφή  στην Ειδική  
     Γραµµατέα. Μάλιστα όπως  αναφέρεται σε αυτή την αλληλογραφία   «η ∆ιαχειριστική Αρχή  
     εκφράζει τη γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη  
     των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας,  
     λογίζεται ότι η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη, φέρουσα τη σχετική  
     ευθύνη για τη σύµφωνη αυτή γνώµη». 
 
8.Τη σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου που έγινε στις 09.12.2015  
 
9. Το γεγονός ότι ο προτεινόµενος  1ος  ΑΠΕ & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  συντάχθηκαν για να  
    συµπεριλάβουν  αυξοµειώσεις ποσοτήτων  αλλά και τρείς νέες τιµές (ΝΤ) που οφείλονται σε  
    προµετρητικά  σφάλµατα αλλά και σε εργασίες  που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα  
    και λειτουργικότητα του έργου.  
 
10. Η τελική δαπάνη  του 1ου ΑΠΕ  ανέρχεται στο ποσό των 354.345,23€  εκ των οποίων τα  
       288.085,55.€ είναι για εργασίες  µε  ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα (και για αναθεώρηση)  και ΦΠΑ 
23%  
       µε το ποσό των 66.259,68 €  δηλαδή κλείνει επί  έλαττον   σε σχέση µε την αρχική σύµβαση 
κατά  
       το ποσό των 4.915,81€. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει: 
 
01. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  και το 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του Υποέργου  1 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ »  ο οποίος κλείνει επί έλαττον   σε 
σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
 
Η τελική δαπάνη  του 1ου ΑΠΕ  ανέρχεται στο ποσό των 354.345,23 €     εκ των οποίων  
          288. 085,55.€ για εργασίες  µε  ΓΕ & ΟΕ,  απρόβλεπτα (και για αναθεώρηση) και ΦΠΑ 
23% µε    
          το ποσό των 66.259,68 €  δηλαδή κλείνει επί  έλαττον   σε σχέση µε την αρχική σύµβαση 
κατά το 
          ποσό των 4915,81€. 
 
02. 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  
 

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  και το 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του Υποέργου  1 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ »  ο οποίος κλείνει επί έλαττον   σε 
σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
 
Η τελική δαπάνη  του 1ου ΑΠΕ  ανέρχεται στο ποσό των 354.345,23 €     εκ των οποίων  
          288. 085,55.€ για εργασίες  µε  ΓΕ & ΟΕ,  απρόβλεπτα (και για αναθεώρηση) και ΦΠΑ 
23% µε    
          το ποσό των 66.259,68 €  δηλαδή κλείνει επί  έλαττον   σε σχέση µε την αρχική σύµβαση 
κατά το 
          ποσό των 4915,81€. 
 

2) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 384/2015 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 15 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 

 


