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Θ Ε Μ Α  3ο :΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
           κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 13η   του μηνός Απριλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά  την  υπ'  αριθμ.  5122/09-04-2021  πρόσκληση,  του  Προέδρου  κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7)  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  βρέθηκαν  παρόντα  έξι  (6),  ήτοι  αριθμός
μεγαλύτερος  των 2/3  που είναι  απαραίτητος  για  να  είναι  νόμιμη η  διαδικασία  δια
περιφοράς.

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή  ο  δ.σ. Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

1.Την υπ΄αριθμ. 37/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου
που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη
Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 56.427,76 € και προστιθεμένου του
ΦΠΑ εξ € 13.542,66 συνολικής δαπάνης 69.970,42 €.

2.Την  υπ΄αριθμ.  260/2020  (ΑΔΑ  6ΞΩ3ΩΛ3-ΛΦ3)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία  μεταξύ  άλλων  καταρτίστηκαν  οι  όροι  συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’. 

3.Την  υπ΄αριθμ.  300/2020  (ΑΔΑ  ΩΑΚΔΩΛ3-ΞΒ0)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης του  1ου/15-09-2020  πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του  ως άνω
έργου και ανάδειξης ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε., καθότι  η προσφορά της έναντι  ποσού 29.342,44 € πλέον ΦΠΑ κρίθηκε
συμφέρουσα για τον Δήμο.

4.Την υπ΄αριθμ. 335/2020 (ΑΔΑ ΨΠΑΩΩΛ3-ΑΦΛ) περί έγκρισης του  2ου/12-10-
2020 πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής και κατακύρωσης του διαγωνισμού στην
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εταιρεία  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΗΛΙΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  έναντι  ποσού  29.342,44  €  και
προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.042,18 € συνολικής δαπάνης  36.384,62 €.

5.Τον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση από την οποία προκύπτει ότι ο 1ος ΑΠΕ
συντάχθηκε  προκειμένου  να  τακτοποιήσει  την  αυξομείωση  των  ποσοτήτων  των
εργασιών λόγω μη ακριβούς προμέτρησης των δια χρήσεως των απροβλέπτων και
επί  έλαττον δαπανών, ενώ η συνολική δαπάνη παρουσιάζει  μείωση κατά 44,97%
(χωρίς  ΦΠΑ)  από  το  εγκεκριμένο  ποσό  του  συμφωνητικού  (=29.342,44  €  χωρίς
ΦΠΑ),  και  το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει  έξι  (6)  νέες εργασίες με  σκοπό την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ η δαπάνη
του έργου είναι 29.297,47 και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.031,86 € η συνολική
δαπάνη ανέρχεται σε 36.328,86 €.

6.Το υπ΄αριθμ. 104/29-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
΄Εργων με το οποίο διαβιβάζεται στον Δήμο μας το με αριθμό 5/24-03-2021/θέμα 1ο

πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και
1ου ΠΚΤΜΝΕ του  έργου  ‘’Επισκευή  &  συντήρηση σχολικών  κτιρίων  στη  Δ.Ε.  Αγ.
Θεοδώρων’’ ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
157 του ν. 4412/2016.

7.Την από 05-04-2021 θετική εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου
για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και εκείνες του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, απέχοντος του δ.σ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη,

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

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου  ‘’Επισκευή & συντήρηση
σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’  ο οποίος είναι μειωτικός ως προς το
ποσόν της σύμβασης κατά 44,47% και με τον οποίο η δαπάνη του έργου ανέρχεται
σε  29.297,47  και  προστιθεμένου  του  ΦΠΑ εξ  €  7.031,86  €  διαμορφώνεται  σε
36.328,86 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 96/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Κορδαλή Σωτηρία

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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