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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 21/2020 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 08 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» 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. 8029/04-09-2020
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 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
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ):

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μητσογιάννης Νικ.
Κυρίτσης Γεώργιος
Τσεργάς Κων/νος
Ζαρδούκας Κων.
Κολλάτος Κων.
---

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κρικώνης Χρήστος
Γκατζόγιας Παν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (6ο) «Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ
ΓΟΝΝΩΝ»
Αριθμός Απόφασης ( 141)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α’) «1. Το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ….. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση. ….»
Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ, για συμβατικό
ποσό 1.440.923,21 € με το ΦΠΑ και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις
20.06.2021.
Με την αριθ. 30/2020 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου
«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ».
Ο 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει
αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προκύπτουν από νέες προμετρήσεις των εργασιών
του έργου (οι οποίες κατά τη σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με
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ακρίβεια). Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των
απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 1.162.034,85 € (χωρίς
Φ.Π.Α. 24%) ή 1.440.923,21 € (με Φ.Π.Α. 24%) χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής
δαπάνης .
Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους
λόγους που αναφέραμε παραπάνω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»
», εργολαβίας ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ, σύμφωνα με τον οποίο η
συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε 1.162.034,85 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή
1.440.923,21 € (με Φ.Π.Α. 24%) , χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης .
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, την εισήγηση, τον 2ο ΑΠΕ και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ.
ΓΟΝΝΩΝ»
», εργολαβίας ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη
του εκτελούμενου έργου, ανέρχεται σε 1.162.034,85 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 1.440.923,21
€ (με Φ.Π.Α. 24%), χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης .
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 141/2020
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
O Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Ο.Ε.
Μητσογιάννης Νικ.

