
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 10/2022  πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3630/17-06-22 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Σίμου Βασιλείου.  (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. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Ζαρδούκας Κων.                     

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Βλάχος Αθανάσιος  
 

6. --  
 

7. --               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 και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (9ο) «Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ 
ΠΥΡΓΕΤΟ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 129) 
 

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 
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: ….. ζζ))  ΑΑσσκκεείί  κκααθθήήκκοονντταα    

ααννααθθέέττοουυσσααςς  ααρρχχήήςς  γγιιαα  ττιιςς    σσυυμμββάάσσεειιςς  έέρργγοουυ,,  μμεελλεεττώώνν,,  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  ππλληηνν  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ααππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηηςς  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  

ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  κκααιι  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4444  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  ((ΑΑ’’  114477))  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  

ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  ππααρρααλλααββήή  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  μμεελλεεττώώνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  1188  ττοουυ  

ΝΝ..4444112299//22001166.   ….»  
 

 Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Λάμπρο, για 
συμβατικό ποσό 10.000,00 € με το ΦΠΑ. 
 

 Ο 11οοςς  ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ.. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων 
ορισμένων εργασιών του έργου, λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών 
της μελέτης του έργου. 
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Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις 
εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση 
εργασιών. 

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της 
απόφασης έγκρισης του έργου, χωρίς μεταβολή ή αλλαγή σχεδίων. 

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση 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 € και η συνολική πίστωση 
για έγκριση (με τον ΦΠΑ) σε  10.000,00 €. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ, Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικός 
του έργου ««ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ»»,,  με  τη συνολική δαπάνη να 
ανέρχεται σε 10.000,00 €,  χωρίς  υπέρβαση του συμβατικού ποσού του έργου. 
 
 Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 1ου ΑΠΕ  της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και 
εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 
 

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

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός του έργου ««ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ»»,,  με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 8.064,38 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 
9.999,83 € (με ΦΠΑ 24% σε ακέραια ευρώ),  χωρίς  υπέρβαση της αρχικής συμβατικής 
δαπάνης. 

 

ΤΤοο  έέρργγοο  ππεερρααιιώώννεεττααιι  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  κκααιι  λλεειιττοουυρργγιικκόό..  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  129/2022 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
  

O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 
 

                         Σίμος Βασίλειος. 
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