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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               24.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  220/2020 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «Δημιουργία 
Πρασίνου Δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» (Αρ. Μελ.: 64/2012) 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 
12518/17.7.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς 

(αναπληρωματικό μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).  

   

Απόντες: 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 2) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 3) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 

Με την υπ' αριθμ. 158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επανακρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το έργο: 

«Δημιουργία Πρασίνου Δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» με ανοικτή 

διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο 

ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, βάσει της υπ’ αρ. 64/2012 μελέτης συνολικού προϋπολογισμού 

219.921,53 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Με την υπ' αριθ. 260/25.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΔΘΩΨΕ-ΗΜ8) απόφαση της Ο.Ε. επικυρώνετε το πρακτικό - 

κατακύρωσης σύμβασης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ», αρ. μελ. 64/2012 στον οικονομικό φορέα «Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» με 

ΑΦΜ 099334013 και έκπτωση 33,24 %.  

 

Στις 14-02-2020 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 146.826,24 € (με ΦΠΑ 24%) και χρόνο περαίωσης εντός 

προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλ. περαίωση εργασιών στις 14-05-2020.  . 

 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3880/17/07/2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

διατυπώνεται η θετική γνώμη για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το Υποέργο «Δημιουργία Πρασίνου 
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Δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» με κωδικό ΟΠΣ «5038015», ποσού 

117.423,71€ με Φ.Π.Α δηλ. μειωμένο κατά 29.402,53 € ή ποσοστό 20,03%. από την εγκεκριμένη δαπάνη. 

 

Το συμβατικό αντικείμενο του ανωτέρω έργου έχει ολοκληρωθεί. Ο παρών 1ος Τακτοποιητικός 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση (αυξομειώσεις) ποσοτήτων  όπως αυτές 

προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου, από εγκεκριμένα Πρωτοκόλλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) 

και τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις.  

Οι αυξήσεις στον προτεινόμενο προϋπολογισμό καλύπτονται με χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας και από το 

κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν γίνεται καμιά διάθεση επί έλλατον δαπανών από ομάδα σε ομάδα. 

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 117.423,71€ με Φ.Π.Α., δηλαδή κλείνει με μείωση από 

την αρχική σύμβαση του έργου κατά 29.402,53 € ή ποσοστό 20,03%. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

Την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Δημιουργία 

Πρασίνου Δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» (Αρ. Μελ.: 64/2012), 

ποσού 117.423,71€ με ΦΠΑ. 

                                                     

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τον 1ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Δημιουργία Πρασίνου 

Δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» (Αρ. Μελ.: 64/2012), ποσού 

117.423,71€ με ΦΠΑ. 

  

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  220/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  24.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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