
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 07.03.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 4η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 07.03.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:2831 
 
<< Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία 
∆.Ε. Ζαγοράς» του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου» >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία   
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                    9/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                                
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ            10/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  11/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               
5/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                
6/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                               
7/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
8/. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                              
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ,  ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) .                                                                               
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ , ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. 
ΜΟΥΡΕΣΙ,  ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) . 
  
Σύµφωνα µε την 2433/28-02-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης Τακτικής  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 07.03.2014   ηµέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00 µ.µ. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Κατσιφός Απόστολος προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κοντογιώργος Απόστολος προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Σπανός ∆ηµήτριος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος  της  
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. Ανηλιώτης Κων/νος προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης . 
 

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΡΚ-ΔΦΒ



Ο Αντιδήµαρχος κ. Σουλδάτος Απόστολος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 31ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης λόγω υποχρεώσεων. 
Το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης . 
Το 22ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 21ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 27ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 22ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 31ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 27ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 29ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 31ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 30ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 29ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης , η  ∆ηµοτική  Σύµβουλος   της µείζονος 
µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία έθεσε υπόψη του σώµατος ερωτήσεις σχετικά µε άσφαλτο στην 
Τ.Κ. Ανηλίου & τον ειδικό σύµβουλο ∆ηµάρχου. 
Επίσης  µετά την συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της 
µείζονος µειοψηφίας  κ.  Κοντογιώργος Απόστολος έθεσε υπόψη του σώµατος ερωτήσεις σχετικά µε : 
παραίτηση & αντικατάσταση ∆ηµοτικού Συµβούλου , αποζηµίωση δηµοτικού υπαλλήλου , πρώην 
νηπιαγωγείο Ζαγοράς , απαλλαγή τελών τραπεζοκαθισµάτων πλατειών επιχειρηµατιών ∆.Ε. Ζαγοράς , 
είσπραξη ποσού 10 € από τους υδρονοµείς , σχετικά µε δασικό δρόµο , & σχετικά µε οργανωτική 
επιτροπή & κόστος καρναβαλιού . 
   
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
ΘΕΜΑ : 11ο   
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 11ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση 
του υπαλλήλου του Τµήµατος Τεχνικών Έργων  κ. Κοπατσάρη ∆ήµου  , µε θέµα  <<  Έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία ∆.Ε. Ζαγοράς» του 
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου»   >> στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
Εισάγεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία 
∆.Ε. Ζαγοράς» του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 
Η µελέτη έγινε από τον ∆ήµο Βόλου, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισµού 78.177,11 €. 
Ανάδοχος του έργου είναι η Αλεξίου Σταυρούλα, πολιτικός µηχανικός Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 4%. 
Το συµφωνητικό υπεγράφη στις 08.11.2013 για ποσό 75.050,03 € µε Φ.Π.Α. 23% και πήρε αριθµό 
πρωτοκόλλου 12548 (αριθµός Α∆Α ΒΛ17ΩΡΚ-ΝΟΡ) µεταξύ του κ. ∆ηµάρχου Ζαγοράς - Μουρεσίου κου 
Γεωργίου Αντώνογλου- Κασσαβέτη, και της αναδόχου κας Αλεξίου Σταυρούλας Πολ. Μηχ. Ε.∆.Ε.. 
Η κατασκευή του έργου χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ΣΑΤΑ. 
Το αντικείµενο της εργολαβίας αφορά αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας σε δηµοτικά διαµερίσµατα 
του ∆ήµου Ζαγοράς . 
 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία ∆.Ε. 
Ζαγοράς» αφορά την τακτοποίηση ποσοτήτων και την κατανοµή απροβλέπτων. Υπάρχει µια νέα τιµή 
µονάδος και συγκεκριµένα η «Επίστρωση µε χονδρόπλακες ακανόνιστες  ενώ δεν υπάρχουν επί έλατον 
ποσότητες. 
Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση της συµβατικής δαπάνης και έχει ως 
 

  
Αρχική σύµβαση 

 
Προτεινόµενος 1ος ΑΠΕ 
 

Άθροισµα εργασιών 46.041,21  

Αφαιρείται έκπτωση 
δηµοπρασίας 4% 

1.841,65  

Σύνολο 44.199,57  

Προστίθεται ΓΕ και ΕΟ 18% 7.955,92  

Σύνολο 52.155,49  

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΡΚ-ΔΦΒ



Απρόβλεπτα - Απολογιστικά 7.823,32  

 
Σύνολο 

59.978,81  

Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.037,48  

Σύνολο 61.016,29  

Φ.Π.Α. 23% 14.033,75  

Γενικό σύνολο 75.020,03  

 
Σύµφωνα µε τον 1ο ΑΠΕ δεν προκύπτει αύξηση της συµβατικής δαπάνης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι: 
 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία ∆.Ε, 
Ζαγοράς» του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου». 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία δήλωσε ότι καταψηφίζει την 
παρούσα απόφαση. 
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση   ,  τις διάφορες τοποθετήσεις    και µετά από διαλογική 
συζήτηση 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
 

 
Εγκρίνει  τον 1ο  ΑΠΕ του έργου  <<  « Εσωτερική οδοποιία ∆.Ε. Ζαγοράς »  του ∆ήµου Ζαγοράς - 
Μουρεσίου»    >> ,  σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου 
Ζαγοράς – Μουρεσίου . 
 
Η   ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία  καταψηφίζει  την παρούσα 
απόφαση. 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  51/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 10.03.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΡΚ-ΔΦΒ


