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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  420/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. μελ. 20/2020   
 

 
Σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00,  η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23151/17-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 

3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ήταν 
οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 
Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 
3.1  Την αριθ. 34/17.02.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
 
3.2 Την αριθ. 39/17.02.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του έτους 2020  του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
 
3.3 Το αριθ. Πρωτ. 4577/ΔΤΥ 587/24.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ». 
 
3.4 Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 4697/25.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 298, δαπάνης ύψους 71.250,57€ (Κ.Α. 30.7326.01) 
 
3.5 Την αριθ. υπ' αριθμ. 058/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπές εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»»(Αρ.Μελ.:20/2020), προϋπολογισμού 71.250,57€, με 
εργολαβία μετά από συνοπτικό διαγωνισμό. 

 
3.6 Την υπ' αριθ. 062/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοπρασία διεξήχθη στις 23-03-2020. 
 
3.7 Την υπ' αριθ. 083/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1. 
 
3.8  Την υπ' αριθ. 117/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2. 
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3.9 Την υπ' αριθ. 147/2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Μ. & 
Κ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε» ΑΦΜ 099334013με έκπτωση 43,00 %. 

 
3.10 Την υπ' αριθ. 334/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
 
3.11 Την υπ' αριθ. 335/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του 

έργου έως 19.11.2020. 
 
              
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  Εργασιών (ΑΠΕ), συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 
προκειμένου να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών και είναι έχουν καταγραφεί στις 
σχετικές επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε του έργου.  
Γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης  και  χρήση των επί έλασσον 
δαπανών από ομάδα σε ομάδα για την κάλυψη των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων.  
Δεν προτείνονται τροποποιήσεις ή αυξομειώσεις ποσοτήτων που αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση του έργου. 
Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει 
το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, 
διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και 
λειτουργικότητά του. 
 
Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 22351/ΔΤΥ3650/08.12.2020 η Υπηρεσία απέστειλε τον εν λόγω ΑΠΕ για έγκρισή του από το 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, λόγω χρήσης των «επί έλασσον 
δαπανών». 
 
Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ.  228/14.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΣ9Μ7ΛΛ-9Θ9) του Τεχνικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, παρέχεται 
η σύμφωνη γνώμη για την χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω,ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου 

        

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. μελ. 20/2020.   
 
 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  420/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  22.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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