
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                     
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 28 του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » συνεδρίαση , 
στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 2807/24-04-20  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 
4172/2013. 
 Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις υποβληθείσες 
από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε 
θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27 ) 
Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  16. Τσεργάς Κων/νος 

3. Ζαρδούκας κων/νος  17. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  19. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  20. Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  21. Ζησάκη Ξανθή 

8. Κρικώνης Χρήστος  22. Κοντογιάννης Ιωάννης
 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  23. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  25. Τσούγιας Χρήστος 

12. Βλάχος Αθανάσιος  26. Κωστή Μαρία 

13. Σίμος Βασίλειος  27. Χαδουλός Κων/νος 

14. Ντόντος Γεώργιος     

    
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 ) 

----   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου). 
 Ο Πρόεδρος της κοινότητας της Κρανέας κ. Μήτσιου Ιωάννης, για το 1ο και 2ο θέμα 
ψήφισε θετικά. 
 
ΘΕΜΑ (5ο). «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ’» 
Αριθμός   Απόφασης ( 46) 
 
 Ο Πρόεδρος  την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε και με την εισήγηση του θέματος, 
σύμφωνα με την οποία: 
 

 

ΑΔΑ: ΩΝ9ΗΩΗ7-ΩΧΙ



 Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην  ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ, για 
συμβατικό ποσό 105.320,43 € με το ΦΠΑ,  με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών 
στις 22.02.2020 και εγκεκριμένη ημερομηνία περάτωσης στις 24.03.2020. 
 
 Ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει 
τροποποιήσεις ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των 
π0οσοτήτων των εργασιών της μελέτης του έργου. 
 Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις 
εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση 
εργασιών. 
 Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης 
έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων. 
 Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων,  καλύπτεται από το 
ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. 
 Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό. 
 Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται  σε -1,79 € και η συνολική πίστωση για 
έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) σε 105.318,21 € . 
 
 Ο 1ος ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»  εγκρίθηκε από το 
Τεχνικό συμβούλιο σύμφωνα με την αριθ. 7/2020 απόφασή του. 
 
 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 της υπηρεσίας  και μετά από καταμέτρηση των ψήφων.  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 Την έγκριση του 11οουυ  ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ  ττοουυ  έέρργγοουυ:: ««ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»», 
εργολαβίας  ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ., σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του 
εκτελούμενου έργου, ανέρχεται σε 105.318,21  € (μαζί με τον  Φ.Π.Α.) και η μεταβολή του 
συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -1,79 €. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 46/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος. 

ΑΔΑ: ΩΝ9ΗΩΗ7-ΩΧΙ
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