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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    25/10/2016 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  195  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 21ης/25.10.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 25η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 25/10/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 11565/21.10.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα οχτώ (18) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
           
                                                                                                

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Κολοβού Κων/να 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Αξιώτης Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βεχλίδη Μαρία 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 7. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης 8. Μαζαράκη Έλλη 
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 9. Αλεξοπούλου Μαρία 
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
13. Γαβρίλης  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18.   



19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» και έγκριση παράτασης 
χρόνου εργασιών για διακπεραίωση διαδικαστικών θεµάτων έως 30/11/2016. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση της 
∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής   η   
οποία έχει ως εξής:    
 
 
 

  Ηµεροµηνία:18/10/16 
Αρ. Πρωτ.:11343 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
    

        ΠΡΟΣ:  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

«ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
για το έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» και έγκριση παράτασης χρόνου εργασιών για 
διεκπεραίωση διαδικαστικών θεµάτων έως 30/11/2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 



(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

1. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 38.890,00 (µε ΦΠΑ)  
2. Ο διαγωνισµός του έργου διεξήχθη στις 19/1/2016 
3. Με την υπ’ αριθµ. 16/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και την 

24516/9214/7.04.2016 εγκριτική απόφαση της αποκεντρωµένης διοίκησης 
Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

4. Η σύµβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις  αρ. πρωτ. 6370/7-6-2016 
µε συνολικό τίµηµα σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
25.092,12€ και έκπτωση 36% 

5. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις & βαρύνει τον ΚΑ 63/7331.0001 του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

6. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δύο (2) µήνες, 
δηλαδή προθεσµία περαίωσης έως τις 6/8/2016 

7. Με την υπ’ αριθµ. 167/28-7-2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καισαριανής 
αποφασίστηκε η παράταση της προθεσµίας έως 20/9/2016 

8. Με την υπ’ αριθµ. 172/15-9-2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καισαριανής 
αποφασίστηκε η παράταση της προθεσµίας έως 31/10/2016 

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  
 Οι εν λόγω εργασίες αφορούν στη συντήρηση και την επισκευή διαφόρων 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του γηπέδου «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ως εξής: 
Α. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού κλιµατιστικού µηχανήµατος. 
Β. Εργασίες για την τοποθέτηση και την σύνδεση στο υπάρχων δίκτυο ηλιακών θερµοσιφώνων 
για τις ανάγκες λειτουργίας του γηπέδου. 
Γ. Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίου πολλαπλής χρήσης γηπέδου, µε πλήρη ένταξη στο 
σύστηµα γεωτρήσεων του ∆ήµου. 
∆. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού χρονοµέτρου επίθεσης για γήπεδα µπάσκετ. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αντιµετωπίζεται η ανάγκη σύνταξης 
5 νέων τιµών. Οι νέες τιµές καθίστανται απαραίτητες τόσο για την ολοκλήρωση όσο και την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου 
όπως προβλέπεται από την αρχική σύµβαση. Οι εργασίες αυτές προδιαγράφονται ως µέρη των 
αρχικών εργασιών της µελέτης αλλά δεν έχουν προµετρηθεί επαρκώς.  
 
∆. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να πιστοποιηθούν οι τιµές των εργασιών που κρίθηκαν 
αναγκαίες για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου και που απαιτούνται για την σύνταξη 
του 1ου ΑΠΕ. Οι εργασίες αυτές είναι οι παρακάτω: 
 
1.  (1ΝΤ/1 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο ΡΕΧ διαµέτρου 
28Χ3) 
 
 Η εργασία αυτή προέκυψε λόγω της τοποθέτησης των 4 ηλιακών θερµοσιφώνων στις κερκίδες 
του γηπέδου και δεν είχε προµετρηθεί το απαραίτητο δίκτυο για τη λειτουργίας τους. 
Το κόστος της παραπάνω εργασίας ανέρχεται σε 805,90€  µε έκπτωση και εργολαβικό όφελος 
 
2.  (1ΝΤ/2)  Θερµική µόνωση σωλήνων  µε θερµοµονωτικό υλικό τύπου armaflex για 
σωλήνες διαµέτρου από 1 ¼ έως 2 ins  
 
Η εργασία αυτή προέκυψε για την θερµοµόνωση των σωληνώσεων του παραπάνω άρθρου.  
Το κόστος της παραπάνω εργασίας ανέρχεται σε 705,70€ µε έκπτωση και εργολαβικό όφελος. 



 
3. (1ΝΤ/3) Αποξήλωση ηλιακού θερµοσίφωνα, τροποποίηση και χρωµατισµός της βάσης του.        
 
Η εργασία αυτή προέκυψε λόγω της ανάγκης τοποθέτησης των νέων ηλιακών θερµοσιφώνων στην 
θέση των παλαιών. Η αποξήλωση των παλαιών µαζί µε την βάση τους, κατέβασµά τους από την 
ταράτσα του γυµναστηρίου, µεταφορά τους σε αποθήκη του δήµου , τροποποίηση της 
υπερυψωµένης σιδηροκατασκευής ώστε να µπορεί να δεχθεί τη νέα βάση του ηλιακού καθώς και 
βαφή της λόγω της διάβρωσής της  από σκουριά δεν είχε προµετρηθεί ως κόστος. 
Το κόστος της παραπάνω εργασίας ανέρχεται σε 362,50€   µε έκπτωση και εργολαβικό όφελος. 
 
4. (1ΝΤ/4) Σύστηµα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης ηλιακών θερµοσιφώνων. 
 
Η εργασία αυτή προέκυψε λόγω της αποµακρυσµένης θέσης τοποθέτησης 4 ηλιακών 
ερµοσιφώνων (κερκίδες γηπέδου), και προς αποφυγή σπατάλης νερού λόγω της χρονικής 
καθυστέρησης να φτάσει το ζεστό νερό στο χρήστη. Η εργασία δεν είχε προµετρηθεί. 
Το κόστος της παραπάνω εργασίας ανέρχεται σε 528,64€ µε έκπτωση και εργολαβικό όφελος. 
 
5. (1ΝΤ/5) Τροποποίηση 4 βάσεων ηλιακών θερµοσιφώνων και καθαίρεση καθισµάτων 
κερκίδων γηπέδου. 
 
Η εργασία αυτή προέκυψε από την τοποθέτηση των 4 ηλιακών θερµοσιφώνων στις κερκίδες του 
γηπέδου.  Λόγω των αναβαθµών δεν είχε προµετρηθεί ο τύπος της µεταλλικής βάσης  των 
ηλιακών τόσο στους ορθοστάτες στήριξης όσο και στα πλευρικά χιαστά. Επιπλέον κάποια από τα 
καθίσµατα των θεατών του γηπέδου πρέπει να αποξηλωθούν και να µεταφερθούν σε άλλο χώρο. 
Το κόστος της παραπάνω εργασίας ανέρχεται σε 226,56€ µε έκπτωση και εργολαβικό όφελος 
 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου Α.Π.Ε. 
∆εν παρουσιάζεται επί έλασσον δαπάνη. 
Η δαπάνη λόγω ελλιπούς προµέτρησης των νέων εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου από τα 
απρόβλεπτα. 
 
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε. 
Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1ου Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες της αρχικής σύµβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
 

Ειδος εργασιών  Συµβατική 
∆απάνη 

∆απάνη 
προτεινόµενου 
1ου ΑΠΕ 

Μεταβολή 

1.1 Η/Μ Εργασίες 23.300,00 23.300,00 0 
2.1 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  3.494,83 3.494,83 
Σύνολο Εργασιών  23.300,00 26.794,83 3.494,83 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 4.194,00 4.823,07 629,07 
Αθροισµα 27.494,00 31.617,90 4.123,90 
Αφαιρείται έκπτωση 36% 9.897,84 11.382,44 1.484,60 
Αθροισµα 17.596,16 20.235,46 2.639,30 
Απρόβλεπτα 2.639,42 0 2.639,30 
Σύνολο 20.235,58 20.235,46 0,12 
Προστίθεται ΦΠΑ 24% 4.856,54 4.856,51 0,03 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.092,12 25.091,97 0,15 

   
 
 
 
Ζ. ∆ΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ 
 



 
Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 20.235,46€ και παρουσιάζει µείωση κατά 
0,12€ από την αρχική σύµβαση. 
Η δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται σε 4.856,51€ 
Συνολική δαπάνη 25.091,97€ και παρουσιάζει µείωση κατά 0,15€ από την αρχική σύµβαση. 
  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε: 
Την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ∆απάνης εργασιών 20.235,46€, 
δαπάνης Φ.Π.Α. 24% 4.856,51€ και Συνολικής ∆απάνης 25.091,97€ και έγκριση 
παράτασης χρόνου εργασιών για διεκπεραίωση διαδικαστικών θεµάτων έως 
30/11/2016. 
 
 
 

Καισαριανή  13/10/2016 
 

 
Οι Επιβλέποντες                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                               Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                                ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                                                ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΚΙΑΛΗΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                                                 

 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
για το έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ∆απάνης εργασιών 



20.235,46€, δαπάνης Φ.Π.Α. 24% 4.856,51€ και Συνολικής ∆απάνης 
25.091,97€ και έγκριση παράτασης χρόνου εργασιών για διεκπεραίωση 
διαδικαστικών θεµάτων έως 30/11/2016. 

 

 

 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  9) Παπαγιάννης 
Ιωάννης 10) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
12)Βασιλάκη Αικατερίνη 13) Κατσαρέλης Νικόδηµος  14) Γαβρίλης Γεώργιος 
15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      25/10/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 


