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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Πανάγου Ελευθερία  21. Ζησάκη Ξανθή  

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. -- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Μαϊμάρης Δημήτριος 

2. Τζέκας Θωμάς    6. Έξαρχος Γεώργιος 

3. Αργυρίου Ιωάννης   

4. Βλάγκας Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., 
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ.,  Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ., 
Σακκαβός Ι.]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 4o ). Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ», ανάδοχος Σινάπαλος & ΣΙΑ ΟΕ (Αρ. Μελ. 16/2013) 
Αριθ. Απόφασης ( 235 ). 



 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρ. 
 
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων / Τμήμα Έργων-Υποστήριξης 

Δήμων, μας έστειλε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου: ««ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΔΔ..ΔΔ..  ΑΑΙΙΓΓΑΑΝΝΗΗΣΣ»»  για το οποίο συντάχθηκε η 
αριθ. 16/2013  τεχνική μελέτη  συνολικού προϋπολογισμού 252.600,00 με το ΦΠΑ. 

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην  ΣΙΝΑΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με 
ποσοστό έκπτωσης 36,32 % για συμβατικό ποσό 160.861,55 € με  ΦΠΑ. 
 Με την πρόοδο των εργασιών  και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης 
(οριζοντιογραφίες  κλπ ) διαπιστώθηκε   ότι  υπάρχουν   αυξομειώσεις ποσοτήτων της 
αρχικής μελέτης , πού λόγω της ιδιομορφίας του έργου ήταν αδύνατη η επακριβής 
προσμέτρηση των εργασιών (προσμετρητικό σφάλμα) πού καλύπτονται πλήρως  από τα 
οριζόμενα στην   κείμενη νομοθεσία  (κονδύλιο των απροβλέπτων) όπως διαφαίνεται 
πλήρως στις αναλυτικές προσμετρήσεις  πού  ακολουθούν.  
 Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών κρίθηκε 
απαραίτητη η αύξηση και η μείωση των ποσοτήτων κάποιων από αυτών λόγω της ατελής 
προμέτρησης αυτών. Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η προμετρηθείσα ποσότητα δεν 
ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση τους και η μείωση κάποιων που ολοκληρώθηκαν με 
μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα αλλά και δεν πρόκειται να χρειαστούν άλλες 
ποσότητες μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως 
από εσφαλμένη εκτίμηση και από την σύνταξη της μελέτης και όχι από τροποποιήσεις 
των σχεδίων της μορφής του έργου. 
 
Οι επί έλασσον εργασίες:  
δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 
2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η 
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και  
δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβαση. 
δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών 
του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.  
δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο. 
 Η μείωση οφείλεται σε εσφαλμένες προμετρήσεις κατά την σύνταξη της μελέτης. 
 

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι μικροαυξήσεις 
που παρουσιάζονται οφείλονται σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης και 
επιμέτρησης των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή 
λειτουργία του έργου. 
 
Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1
ος 

Α.Π.Ε. 

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 113.442,03 130.458,33 

2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 17.016,30         0,00 

3 ΣΥΝΟΛΟ 130.458,33 130.458,33 

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 323,42 323,42 

5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 130.781,75 130.781,75 

6 ΦΠΑ 30.079,80  30.079,80 

7 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 160.861,55 160.861,55 



  
 Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.928,34 € η οποία θα 
καλυφθεί από τα απρόβλεπτα και τις επί έλασσον δαπάνες σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
Όλα τα παραπάνω προβλήματα  πού αναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του 
έργου και δημιουργήθηκαν  κατά την φάση της κατασκευής , χωρίς να είναι δυνατόν εκ των 
προτέρων να προσμετρηθούν και  να  προϋπολογισθούν επακριβώς. 
 Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1ου Α.Π: Εκτελείται  πλήρως ο 
στόχος  της  σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και  με πιστή 
εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των 
εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη  εικόνα του έργου, 
προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη 
νομοθεσία. 

Επειδή η τακτοποίηση   αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους 
λόγους που αναφέραμε παραπάνω,  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την έγκριση του ανωτέρω 11οουυ  ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ  &&  

11οουυ  ΠΠΚΚΤΤΜΜΝΝΕΕ  ττοουυ  έέρργγοουυ:: ««ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΔΔ..ΔΔ..  ΑΑΙΙΓΓΑΑΝΝΗΗΣΣ»»,  σύμφωνα με 
τις διατάξεις του  Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87. 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου  και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Εγκρίνει τον αρμοδίως συνταχθέντα και θεωρηθέντα 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου: ««ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΔΔ..ΔΔ..  ΑΑΙΙΓΓΑΑΝΝΗΗΣΣ»»  (Αρ. Μελ. 16/2013), 
εργολαβίας ΣΙΝΑΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του 
εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 252.600,00 Ευρώ και η 
συμβατική δαπάνη 160.861,55 ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των 160.861,55 ευρώ, βάσει 
του παρόντος 1ου ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου- συμβατικού) 0,00 € και ποσοστό 
μεταβολής του συμβατικού ποσού 0,00% 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 235/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 

 


