
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 14.04.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 5η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 83η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14.04.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:3863 
 

<< Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : ΄΄ Ασφαλτόστρωση Οδών ΄΄ >>.  
 
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                                    10/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ            11/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  12/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ                    
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      13/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ          
5/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                      14/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    
6/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                               
7/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
8/. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ   
9/. ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΜΑΝΙΝΗ – 
ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ,  ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) .                                                                              
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. 
ΑΝΗΛΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 
Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ,  ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. 
ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ. ( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) . 
  
Σύµφωνα µε την 3625/09-04-2014    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 5ης  Τακτικής Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 14.04.2014   ηµέρα ∆ευτέρα    και ώρα 15:00 µ.µ. 
 
Το 29ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε αµέσως µετά την συζήτηση των 
θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Το 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά την συζήτηση του 29ου θέµατος ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 30ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 17ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Το 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 12ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
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Το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 28ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 5ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 25ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μπρίζης Θεόδωρος προσήλθε  κατά την συζήτηση του 29ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης .  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Τσελεπής Απόστολος προσήλθε  κατά την 
συζήτηση του 29ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης .  
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Σπανός ∆ηµήτριος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης των 
θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 
29ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης . 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ανηλίου κ. Μαργαρίτης Κων/νος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 
30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 29ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε αµέσως µετά 
την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης) . 
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Λεβέντης Κων/νος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 25ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε  µετά την συζήτηση του 5ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) . 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Βούλγαρη – Τσιάκα Θεοδώρα αποχώρησε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε  
µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) . 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 
16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης , ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. 
Λεβέντης Κων/νος ανέφερε τα παρακάτω: 
Η θεσµική µας θέση είναι αυτή της αντιπολίτευσης . Πέρασαν έως τώρα τρία χρόνια µε την δηµοτική 
αρχή και την διοίκηση την δική σας και σ΄ όλο το διάστηµα αυτό όποτε καταθέσαµε προτάσεις βρίσκαµε 
ένα τείχος άρνησης γιατί τότε διαθέτατε µια ισχυρή πλειοψηφία . Πέρασαν τρία χρόνια και φτάνουµε 
πλέον  στις εκλογές και απ΄ότι πληροφορούµαι η οµάδα σας έχει διασπαστεί. Κάποιοι  απ΄ αυτούς που 
ήταν ένθερµοι υποστηρικτές σας , τα τρία χρόνια πριόνιζαν την καρέκλα σας για να πέσετε εσείς και να 
βγουν αυτοί µπροστά. Αυτά όµως στην πολιτική συµβαίνουν. Θέλω να κάνω την εξής δήλωση. Αυτός ο 
τόπος , όπως και τα τρία προηγούµενα χρόνια έτσι και το επόµενο εξάµηνο έχει ανάγκη από έντονη 
δηµοτική παρουσία. Οι εκλογές θα τελειώσου στις 18 και στις 25 Μαΐου , αλλά υπάρχει ένα τρίµηνο µέχρι 
31 Αυγούστου που πρέπει αυτή η δηµοτική αρχή , να λύσει προβλήµατα. Από σήµερα µέχρι τις 31 
Αυγούστου , θα είµαστε στο πλευρό σας για να καλύψουµε ενδεχόµενες  απώλειες της πλειοψηφίας που 
χάσατε. Και όχι για να κάνουµε τον καλό , ούτε για να χαϊδεύουµε αυτιά , αν θέλετε κιόλας να µας 
ακούσετε , διότι δεν λύνονται τα προβλήµατα ούτε µε το αποφασίζουµε και διατάσσουµε , ούτε µε το δεν 
βαριέσαι , χάσαµε τις εκλογές , ή διασπάστηκε ο συνδυασµός.  Μέχρι 31 Αυγούστου οι δηµότες µας 
έχουν απαιτήσεις από έναν ∆ήµο παρόντα για να δίνει λύσεις στα προβλήµατα . Εµείς θα είµαστε 
παρόντες και δίπλα σας όποτε και  όπου χρειαστείτε να βοηθήσουµε για να αναπληρώσουµε τα << 
τρωκτικα >> τα οποία σας έφαγαν την καρέκλα . Επίσης ο κ. Λεβέντης έκανε αναφορά  σε δηµοσιεύµατα 
του Τοπικού Τύπου .  
Ο κ. ∆ήµαρχος στην συνέχεια ζήτησε τον λόγο και  εξήρε τον ρόλο της αντιπολίτευσης σε κάθε 
δηµοκρατικό πολίτευµα και ευχαρίστησε από την πλευρά του όλους όσους βοήθησαν στο έργο της 
δηµοτικής αρχής και την αντιπολίτευση για την εποικοδοµητική στάση της.  
 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. 
Τσαπράζης Βασίλειος ενηµέρωσε το Σώµα για το θέµα που προέκυψε µε την παραίτηση του ∆/ντη του 
∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς ως ένδειξη διαµαρτυρίας του προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , και 
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ζήτησε σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να τεθεί θέµα ενηµέρωσης του δηµοτικού 
Συµβουλίου και στήριξης του ∆/ντή.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 6ο   

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος 
την εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου κ. Κοπατσάρη µε θέα : 
<< «Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτόστρωση Οδών»>>, στην οποία  αναφέρονται  τα 
παρακάτω: 
 

Η υπ' αριθ. 95/2005 µελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΥ∆Κ Μαγνησίας µε προϋπολογισµό 
780.000,00€ . Με τις υπ' αριθ. 62/2005 και 63/2005 αποφάσεις της ∆ηµ. Επιτροπής του ∆ήµου 
ΖΑΓΟΡΑΣ περί καθορισµού των όρων της δηµοπρασίας και ορισµού Αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω 
έργου, ορίσθηκε ανάδοχος ο ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.∆.Ε. µε συνολική προσφερόµενη τιµή 
74S.800,00€ (εκ των οποίων τα 119.556,30€ για Φ,Π.Α.) δηλαδή µε έκπτωση 4,00 % . 

Το συµφωνητικό υπεγράφη την 18/8/2005 µε συνολικό ποσό 748.800,00 € και επιβλέπουσα του 
έργου ορίσθηκε η κ. Ετµεκτζόγλου Αναστασία Τοπογράφος Μηχανικός ΤΥ∆Κ. 

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 79/04.11.2013 
Προέγκριση της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Πρόγραµµα Θησέας, είναι τακτοποιητικός, συνετάγη για να 
συµπεριλάβει το σύνολο της αναθεώρησης και το ποσό του ΦΠΑ 23%, χωρίς να παρουσιάζει αύξηση σε 
εργασίες από τον προηγούµενο ΑΠΕ. 

Το συνολικό ποσό της αναθεώρησης είναι 110.927,27 €, Είχε διαχωριστεί σε δύο τµήµατα. Το 
πρώτο (91.720,95 €) θα πληρωθεί από το Πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" έτσι ώστε η συνολικά απαιτούµενη 
δαπάνη από το Πρόγραµµα να µην υπερβεί την προηγούµενη έγκριση των 779.999,99 €. 

Το δεύτερο τµήµα (19.206,32 €) θα πληρωθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους. 
 

Με τον  1ο και ο 2ο ΑΠΕ η δαπάνη του έργου είναι στα 748.800,00€, όσο είναι και η συµβατική 
δαπάνη. 
 

Με τον 3ο ΑΠΕ η δαπάνη το έργου ανέρχεται στα 780.000,00€, δηλαδή έχουµε υπέρβαση της 
συµβατικής δαπάνης κατά 31.200,00€. 
 

Με τον παρόντα 4ο Α.Π Ε. η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 803.623,76 € και είναι 
καθ’ υπέρβαση 54.823,76€. της αρχικής σύµβασης. 
 

Με την υπ’ αρίθµ. 301/2013 απόφαση του ∆.Σ. Ζαγοράς Μουρεσίου, περί έγκρισης του 4ου ΑΠΕ 
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών» , ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά µε το ύψος της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης η οποία σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι καθ υπέρβαση της αρχικής 
σύµβασης κατά 54.823,76€ ευρώ, [803.623,76 – 748.800,00]. 

 
 Ο Ανάδοχος του έργου έχει πληρωθεί το ποσό των 764.085,23€. Το ποσό που υπολείπετε 
ανέρχεται στα 39.538,53€, από το οποίο τα 15.914,77 θα πληρωθούν από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ και 
τα 23.623,76€ από ιδίους πόρους. 
  
 Το ποσό των 23.623,76 θα γίνει δωρεά προς τον ∆ήµο, από τον Ανάδοχο. 
 

Οι διευκρινήσεις δόθηκαν από την επιβλέπουσα αρχή και τον Ανάδοχο του έργου, προς την 
προϊστάµενη Αρχή, επιτόπου του έργου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. για τη λήψη απόφασης ήτοι: 
 
1/ Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτόστρωση Οδών. 
2/ Αποδοχή της δωρεάς από τον Ανάδοχο του έργου, ποσού 23.623,76€ που αφορά την συµµετοχή του 
∆ήµου στην αποπληρωµή του έργου. 
 
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  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
1/  Την  έγκριση  του 4ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτόστρωση Οδών σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου. 
2/  Την αποδοχή της δωρεάς από τον Ανάδοχο του έργου, ποσού 23.623,76€ που αφορά την 
συµµετοχή του ∆ήµου στην αποπληρωµή του έργου. 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος δήλωσε ότι καταψηφίζει την παρούσα 
απόφαση. 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  83/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

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

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 15.04.2014  
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