
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               25.11.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 262/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3
ου

 ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 1/2018 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

22739/21.11.2019 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 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπληρωματικό 

μέλος) 4) Ράπτου Όλγα (μέλος) ) 5) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 2) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος)  

4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος.) 

 

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

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
o
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Mε την υπ’ αριθμ. 111/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» (αρ. μελ. 1/2018) με εργολαβία μετά από ανοικτή διαδικασία με επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης.  

Με την υπ΄αριθμ. 174/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης και 

αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΦΑΝΗΣ Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 66,77%.   

Με την υπ΄αριθμ. 54/2019 εγκρίθηκε ο 1
ος 

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», αρ. μελ. 1/2018. 

Με την υπ΄αριθμ. 195/2019 εγκρίθηκε ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) – 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 

η 1
η
 Παράταση εργασιών (τριάντα (30) ημερών) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», αρ. μελ. 

1/2018. 

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 19271/ΔΤΥ2814/22.10.2019 Βεβαίωση Περαίωσης της Αν. προϊσταμένης Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις 

11.10.2019 

Με το από 24.10.2019 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε η Τελική επιμέτρηση και εγκρίθηκε από την 

Υπηρεσία στις 31.10.2019 

 

ΑΔΑ: 94ΘΕΩΨΕ-ΕΦΗ



 

Το συμβατικό αντικείμενο του ανωτέρω έργου έχει ολοκληρωθεί. Η σύνταξη του 3
ου 

ΑΠΕ- Τακτοποιητικού 

συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την 

ολοκλήρωση του έργου και την Τελική επιμέτρηση.  

Λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης αλλά και του γεγονότος ότι από την σύνταξή της μέχρι την έναρξη 

των εργασιών μεσολάβησε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ικανό να δημιουργηθούν νέες κακώσεις και φθορές 

παρουσιάστηκαν αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως φαίνονται στο παρόντα Α.Π.Ε. 

Οι αυξήσεις στον προτεινόμενο προϋπολογισμό των ομάδων καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι των 

απροβλέπτων. Δεν γίνεται καμιά διάθεση επί έλλατον δαπανών από ομάδα σε ομάδα παρά μόνο εντός αυτής. 

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 353.544,79 €, δηλαδή κλείνει με 

μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.799,61 (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 3,49%. 

 

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

Την έγκριση του 3
ου

 ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 1/2018 

                                                     

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

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τον 3
ο 

ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 1/2018 

 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 262/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  26.11.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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