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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 185/2016

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της αρίθμ. 133/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά στην έγκριση μελέτης και στον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του
διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή της στέγης του 1ου
Γυμνασίου Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου με υπ'αρίθμ.
4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 27636/18-10-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό
σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του
Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι τρία
(23) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
Ρώσσης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κων/νος

15. Πασόης Δημήτριος
16. Καλδερεμτζή Δέσποινα
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17. Ιωαννίδης Ιωάννης

18. Μπαγκή Αικατέρινη
19.
20.
21.
22.

Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Μπογδάνης Μιχαήλ
Ασβεστόπουλος Δημήτριος
Αμπάρη Γεωργία

23. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία - Κωνσταντίνα

2. Χουρσόγλου Χρήστος
3. Παρούτογλου Νικόλαος
4. Νικολαϊδης Κων/νος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι δύο (22),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την
τήρηση των πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος και ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος απουσίαζαν δικαιολογημένα από
την συνεδρίαση.
Τα τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν
τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την
συνεδρίαση ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Ιωάννης, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και κα
Καλδερεμτζή Δέσποινα.
Απών κατά την
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ.
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος ο οποίος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 15ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Απών κατά την συζήτηση και ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ.
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος.
Ο κ. Πασόης Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το
ο
14 θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο , κ. Κετικίδη Ιωάννη, ο οποίος έθεσε
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υπόψη των μελών την με αριθμ.πρωτ.:27429/14-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών, την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική μορφή και οι οποίες έχουν ως εξής:
“ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της αριθμ 133/2016 απόφασης του ΔΣ που αφορά έγκριση της
μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο
ου
¨Συντήρηση και επισκευή της στέγης του 1 Γυμνασίου Αριδαίας.
Παρακαλούμε για την επικαιροποίηση της 133/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με
ου
τίτλο ¨Συντήρηση και επισκευή της στέγης του 1 Γυμνασίου Αριδαίας¨ σύμφωνα με τις διατάξεις του
νέου νόμου με υπ΄αριθμ 4412/2016¨Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)¨ ”
και συνέχισε λέγοντας: "Όπως πολύ σωστά είπατε κ. Πρόεδρε πρόκειται για επικαιροποίηση της
υπ' αριθμ.133/2016 απόφασης. Είχαμε εγκρίνει ξανά τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και την
μελέτη. Έχει αλλάξει πλέων η νομοθεσία. Ανταποκριθήκαμε σχετικά γρήγορα στα νέα δεδομένα και
ζητούμε την επικαιροποίηση της απόφασης ούτε σώστε να γίνει πλέων με της διατάξεις του καινούριου
νόμου και να προχωρήσουμε άμεσα στην δημοπράτηση του έργου. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σχετικά
γρήγορα εκτιμώ. Υπάρχει γενικό πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα με την νέα νομοθεσία, έχουν παγώσει τα
πάντα όσο αφορά τα έργα, περιμένουμε ρυθμιστικές εγκύκλιους, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει
δημιουργηθεί και κάνουμε ότι είναι δυνατών. Παρακαλώ το σώμα για την ψήφιση."
Σχετική είναι η με αριθμ.58/2016 Μελέτη η οποία συντάχθηκε εκ νέου από την Προϊσταμένη
Τ.Υ., κα Λουμπουνάκη Δήμητρα και η οποία έχει ως εξής:
“ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση και επισκευή της στέγης στο κεντρικό κτίριο του 1ου
Γυμνασίου Αριδαίας που κατασκευάστηκε το έτος 1947.
Συγκεκριμένα προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες επισκευής:
• Καθαίρεση επικεραμώσεων,
• Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
• Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
• Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
• Ζευκτά από ξυλεία πριστή
• Τεγίδωση από ξυλεία πριστή
• Περιθώρια δώματος (λούκια)
Κρίνονται επιτακτικές οι ανωτέρω εργασίες ώστε να αντιμετωπισθεί η αιτίας δημιουργίας της
υγρασίας και να αποκατασταθεί πλήρως η στεγανότητα και η ασφάλεια του κτηρίου.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και κατασκευές θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα είναι πλήρως λειτουργικό και αυτοτελή.
Η μελέτη συντάσσεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας (Τ.Τ.Υ.) σύμφωνα
με τον Ν. 4412/2016 βάσει την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 56.000,00 ευρώ στον ΚΑ 30.7331.0060 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα είναι πλήρως λειτουργικό.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι :
55.988,37 ΕΥΡΩ
Η επίβλεψη θα γίνει από την Τ. Τ.Υ. σύμφωνα με τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).”
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την επικαιροποίηση της
αρίθμ. 133/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση μελέτης και στον
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καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή της
στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου με υπ'αρίθμ.
4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κετικίδη
Ιωάννη και αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμ.πρωτ.: 27429/14-10-2016 έγγραφο του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου με υπ'αρίθμ. 4412/2016 “Δημόσιες
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)” και κατόπιν διαλογικής αναλυτικής συζήτησης έτσι όπως καταγράφηκε στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αρίθ. 10/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Επικαιροποιεί την αρίθμ. 133/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση
της αριθμ.58/2016 μελέτης και στον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με
τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή της στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις
του νέου νόμου με υπ'αρίθμ. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 185/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 24-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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