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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  10 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2615/05-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 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 ): 
 

                  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κοντογιάννης Ιωάννης  2.    Κολλάτος Κων/νος 

3. Ζαρδούκας Κων/νος*                                   

4. Βλάχος Αθανάσιος  
 

5. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
 

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

Ο  Πρόεδρος,  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 (12ο) «Υποβολή αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του έργου: 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 107 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 
 Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, έστειλε την παρακάτω 
εισήγηση: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ             Πυργετός 4/5/2022 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήματος τροποποίησης  οικονομικού αντικειμένου έργου: 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ». 
Έχοντας υπόψη: 



1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., του Νόμου 3463/2006 
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.  

2. Την υπ’ αριθμ. 191/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών για την αποδοχή της υπ’ 
αριθμ. 21/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών και την 
χρηματοδότησή του από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29565/17-04-2019 Απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του 
έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

4. Την υπ. αρ. 15/2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. 
Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω 
έργου. 

5. Την υπ. αρ 230/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου για την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του 
έργου και Σ.Σ. του έργου, 

6. Την υπ' αριθμ. 11/19-06-2017 Εγκύκλιο του ΥΜΕ σύμφωνα με την οποία,  προβλέπεται ποσό 
απολογιστικών εργασιών για κόστος υποδοχής των αποβλήτων από κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) των έργων σε αποδεκτούς χώρους, χωρίς η δαπάνη αυτή να λογίζεται ως 
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, ενώ η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ όλων των έργων 
έχει καταστεί υποχρεωτική βάσει νέου κανονισμού, 

7. Την εργολαβική σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις  18-11-2020 για ποσό 839.019,62 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ή 1.040.384,33 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υποβολή αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του 
έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»,  που αφορά στην αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης προκειμένου να 
συμπεριλάβει ως απολογιστικές εργασίες, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων από  κατασκευές και   κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  ( απόβλητα κατασκευών)  δυνάμει της 
υποχρεωτικής υπ' αρίθµ. 11/19-09-2017 Εγκ. του ΥΜΕ και προβλεπόμενη απολογιστική  δαπάνη 
8.082,01 € (Απολογιστικά: 6.000,00 €,  ΓΕ &ΟΕ 18% Απολογιστικών μετά την έκπτωση:  517,75€, και 
Φ.Π.Α. 24%: 1.564,26 €, νέο σύνολο έργου 1.048.466,34 € έναντι 1.040.384,33€ της αρχικής 
σύμβασης), ώστε να εξεταστεί  από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» ή/και την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.  

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Και κάλεσε τα μέλη της  Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 
του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 τ. Α’ 12.10.2020), την εισήγηση και μετά από διαλογική 
συζήτηση. [] 

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

 
Εγκρίνει την Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του έργου: 

««ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΔΔΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟΥΥ»»,,  που αφορά στην αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης προκειμένου να 
συμπεριλάβει ως απολογιστικές εργασίες, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων από  κατασκευές και   κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (απόβλητα κατασκευών)  δυνάμει 
της υποχρεωτικής υπ' αριθ. 11/19-09-2017 Εγκ. του ΥΜΕ και προβλεπόμενη απολογιστική  
δαπάνη 8.082,01 € (Απολογιστικά: 6.000,00 €,  ΓΕ &ΟΕ 18% Απολογιστικών μετά την 
έκπτωση:  517,75€, και Φ.Π.Α. 24%: 1.564,26 €, νέο σύνολο έργου 1.048.466,34 € έναντι 



1.040.384,33€ της αρχικής σύμβασης), ώστε να εξεταστεί  από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ή/και την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.  

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   107/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
            Σίμος Βασίλειος 


