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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το 

Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9706/21-09-16  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους 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  ( 23 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Βλάγκας Ιωάννης 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Αργυρίου ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Μαϊμάρης Δημήτριος 

9. Πανάγου Ελευθερία  22. Κακαγιάννης Χρήστος 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Μπίκας Χρήστος 

11. Σαϊτης Αστέριος  24.  

12. Τσεργάς Κων/νος  25. -- 

13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 
1. Ζησάκη Ξανθή    4. Ντόντος Γεώργιος 

2. Τσιαπλές θωμάς   Αν και νόμιμα κληθέντες 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης   

 

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 

Καλότυχος Γ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι.  
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι.,  Μήτσιου Ι., Σακκαβός Ι. 

 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των εκτός  
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 9ο ). «Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: ‘Ανακατασκευή του παλιού Δημοτικού 
Σχολείου της Τ.Κ. Γόννων’, εργολαβία: Μόκα Α. Ιωάννα (Αρ. ΒΕΕ 02/2016)» 
Αριθμός   Απόφασης ( 144) 

 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τσεργάς Κων. 



Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με το από 21-09-2016 έγγραφό της, μας έστειλε για 
έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ««Ανακατασκευή του 
παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Γόννων»»  για το οποίο συντάχθηκε η 02/2016  τεχνική 
μελέτη  συνολικού προϋπολογισμού 12.625,00 με το ΦΠΑ. 

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην  ΜΟΚΑ Α. ΙΩΑΝΝΑ, με ποσοστό 
έκπτωσης 1,00 % για συμβατικό ποσό 12.498,84 € με το ΦΠΑ. 

Ο ανωτέρω ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που 
προβλεπόταν από τη μελέτη και οι οποίες προέκυψαν ύστερα από επιτόπου μελέτη των 
συνθηκών του έργου, καθώς και την έγκριση της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών. 

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις 
εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση 
εργασιών. 

Η δαπάνη που προκύπτει από την αυξομείωση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό 
των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. 

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει  το συμβατικό ποσό.  
Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00 €  (ποσοστό μεταβολής  0,00%) 

και η συνολική πίστωση για  έγκριση μαζί με τον ΦΠΑ σε 12.498,84 €. 
 
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:: ««Ανακατασκευή του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Γόννων»»,  σύμφωνα με 
τις διατάξεις του  Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87. 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Ο κ. Μανώλης που πήρε το λόγο είπε: στην Οικονομική Επιτροπή, είχαμε διαφωνήσει 

με το ποσοστό έκπτωσης, οπότε τώρα δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ 
 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 [Μειοψήφησαν 
οι κ.κ. Μανώλης, Κυρίτσης, Βλάγκας, Νικολάου, Καραναστάσης, Τζέκας, Κακαγιάννης, 
Μαϊμάρης, οι οποίοι ψήφισαν Παρών]  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Εγκρίνει τον αρμοδίως συνταχθέντα και θεωρηθέντα 1ο ΑΠΕ &&  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 
«Ανακατασκευή του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Γόννων»» (Αρ. Μελ. 02/2016), 
εργολαβίας ΜΟΚΑ Α. ΙΩΑΝΝΑ, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου 
έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 12.625,00 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη 
12.498,84 ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των 12.498,84 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 144/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 


