ΑΔΑ: ΨΤ0ΣΩΨΕ-Π6Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
12.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 81/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ» αρ. μελ. 15/2018
Σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’
55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899) Κ.Υ.Α., μετά από την
5241/12-3-2021 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 ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4)
Μανωλόπουλος Βασίλειος 5) Κατζικάς Γεώργιος 6) Γρούγιος Ηλίας 7) Κουσίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου
Κυριάκος 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος, μετά από την ομόφωνη, επί των καταμετρούμενων - παρόντων μελών, απόφαση της
επιτροπής με ψήφους : 8 ΥΠΕΡ και 1 ΑΠΟΧΗ, (Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή), για τη διενέργεια
έκτακτης συνεδρίασης λόγω χρονικών περιορισμών, εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έθεσε υπόψη των μελών:
Έχοντας υπόψη :
3.1 Την αριθ. 113/07.05.2018 (ΑΔΑ: 6AΙΑΩΨΕ-ΞΩΟ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η
συμμετοχή στην υπ’αρ πρωτ 5133/23.02.2018 πρόσκληση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7ΑΓΡ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» με
το έργο «Συντήρηση – μικροκατασκευές σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων»
3.2 Την αριθ. πρωτ. 60083/30.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εντάχθηκε η
Πράξη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗ» μς αρ. μελ. 15/2018 (C.P.V.: 45214200-2) και προϋπολογισμού 502.000,00 € με ΦΠΑ,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΙΙ με ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010 με ποσό χρηματοδότησης 252.700,00 € από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ.
3.3 Την αριθ. 299/05.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους
2019.
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3.4 Την αριθ. 312/19.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού
ύψους 50.400,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών- ΣΑΤΑ Σχολείων και απόδοσή της στο έργο
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»,
συνολικού προϋπολογισμού 502.000,00€ συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
στο σκέλος της ιδίας συμμετοχής του Δήμου.
3.5 Το αριθ. Πρωτ. 23484/ΔΤΥ 5046/04.12.2018 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗ».
3.6 Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 23662/05.12.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 493δαπάνης ύψους 252.700,00 € (Κ.Α.
64.7331.02). Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 23663/05.12.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 494δαπάνης ύψους 50.400,00 €
(Κ.Α. 30.7331.08) Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 99.450,00 €για το έτος
2019. Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 99.450,00 €για το έτος 2020.
3.7 Την αριθ. 257/10.12.2018 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και
η Ψήφιση Πίστωσης ποσού 50.400,00€ στον Κ.Α. 30.7331.08 ΣΑΤΑ σχολείων, δέσμευση πίστωσης
από ιδίους πόρους 99.450,00 € για το έτος 2019 και δέσμευση πίστωσης από ιδίους πόρους
99.450,00 € για το έτος 2020 για το ανωτέρω με αριθ. μελέτης 15/2018 που συντάχθηκε από τη
Δ.Τ.Υ. Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και που νόμιμα θεωρήθηκε.
3.8 Την υπ' αριθ. 62/29.03.2019 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης, απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας
«ΤΡΙΑΣ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατακυρώνει τη σύμβαση στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δηλαδή στην
εταιρεία «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 52,59 %.
3.9 Την υπ' αριθ. 135/27.06.2019 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης
στον οικονομικό φορέα «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΦΜ 998829171 με έκπτωση 52,59
%.
3.10
Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 16020/ΔΤΥ2471/04.09.2020 έγγραφο με το οποίο εστάλη προς το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3.11
Την υπ΄ αρ. Πράξη 137/10.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΠΝ7ΛΛ-ΘΤΖ) γνωμοδότηση του Τεχνικού
Συμβουλίου.
3.12
Την υπ' αριθ. 302/30.09.2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
3.13

Την υπ΄ αρ. Πράξη 20/04.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΔΓ27ΛΛ-40Λ) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, χωρίς να
τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, από την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι απολύτως
αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων που
οφείλονται σε προμετρητικές αποκλίσεις της μελέτης όπως τεκμηριώνονται στις αντίστοιχες
εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.
Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1971/ΔΤΥ464/02.02.2021 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».
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Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 19/05.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΔΓ27ΛΛ-40Λ) του Τεχνικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών.
1. 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’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων
(Με ψήφους: 7 ΥΠΕΡ, η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη
«Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ.)

Α) Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ» αρ. μελ. 15/2018.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 16.3.2021
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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