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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
22.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 91/2021
Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020
Σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 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 5624/18-3-2021 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) Αποστολίδου Μαρία 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 4)
Κατζικάς Γεώργιος 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Μανωλόπουλος
Βασίλης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 78/2020 και προϋπολογισμό 73.833,15 € με ΦΠΑ εκτελείται, με
βάση την από 21.01.2021 σύμβαση, από την ανάδοχο εταιρεία «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ». Με την υπ΄ αρίθμ
371/09.11.2020 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
Με την υπ΄αρίθμ 002/04.01.2021 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με
ποσοστό μέσης έκπτωσης 40,45 %. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει
με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την αύξηση των ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών του έργου,
για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου και που η εκτέλεση τους
απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ
παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό. Συντάθηκε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο
συνοδευει τον 1ο ΑΠΕ. Στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν έγινε χρήση επί έλαττον ποσοτήτων της
μελέτης. Χρησιμοποιήθηκαν 3485,30 € από τα απρόβλεπτα.Το υπόλοιπο των αδιάθετων απροβλέπτων
είναι 1.116,01 €. Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 35.519,62 € χωρίς ΦΠΑ ισοσκελισμένος σε
σχέση με τον εγκεκριμένο προυπολογισμό.
Για τους παραπάνω λόγους έχοντας υπόψη το άρθρο 156 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,
εισηγούμαστε
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρούμενων, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση
για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με τη διαδικασία διεξαγωγής του συμβουλίου)

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23.3.2021
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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