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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 172
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/31-5-2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθµ. Απόφασης 172/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Έγκριση συγχρηµατοδότησης ως
συµµετέχων φορέας µε την ∆ΕΗ Α.Ε. για την
εκτέλεση ( από την ∆ΕΗ Α.Ε. στο δίκτυο
της ) έργου αισθητικής αναβάθµισης
δικτύων διανοµής. Υπογείωση δικτύου
χαµηλής τάσης επί της οδού Αριστείδου,
Τρανού, Μακρή, Ζαρίφη, ∆ηµοκρίτου,
∆ηµοκρατίας, Στ. Παπαδόπουλου, Πανίδη,
και Γεννηµατά, λόγω αισθητικής
αναβάθµισης της περιοχής.
Προϋπολογισµού 262.766,65 € + 60.463,33
€ ΦΠΑ 23% = 323.202,98 € .
2. καθορισµός όρων σύµβασης αναθέσεως.
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 31-5-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 21:00 . , συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την 33772/26-5-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
σαράντα ένα (41) µέλη, παραβρέθηκαν και τα σαράντα ένα (41), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
14. Ζωγογιάννης
Κωνσταντίνος
1. Σαουλίδης Αντώνιος
(Ντίνος)
2. Απατσίδης ∆ηµήτριος
15. Φασφαλής Νικόλαος
16. Σέρπη Αγγελική
3. Τσουκαλά
Αικατερίνη
(Κατερίνα)
17. ∆αλάτσης Ιωάννης
18. ∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
4. Χατζησάββας Γεώργιος
5. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
19. Ισαακίδη Άντζελα
6. Μασλαρινός ∆ηµήτριος
20. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
7. Κυζιρίδης Θεόδωρος
21. Θώµογλου Γεώργιος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
22. Καλπαζίδης Σέργιος
9. Πάππου Μιχαήλ
23. Καραθάνος Οδυσσέας
24. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
10. Βαρσάµης Νικόλαος
11. Λιάπη
Πενλόγλου
Μαρίκα
25. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
26. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
(Μαρία)
12. Γκατζές Στέλιος
27. Φαρλαλής Γεώργιος
13. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
28. Ζάχαρης Ηλίας

29. Χατζηκυριάκου Περικλής
30. Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
31. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
32. Ασβεστάς Βασίλειος
33. Βέλλης Χαράλαµπος
34. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
35. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
36. Μαυρίδης Γεώργιος
37. Ζεµπιλάς Φίλιππος
38. Σιωµάδης Σωτήριος
39. Τασόγλου Εµµανουήλ
40. Μιχαηλίδης Βασίλειος
41. Τόττας Ευάγγελος
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ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5
Ν.3852/2010 ο ∆ήµαρχος κ. ∆ανιηλίδης Συµεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καραηλία Πηνελόπη.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση έξι (6) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο,
11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο,
27ο, 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός, 6ο εκτός και 28ο.
Ο ∆.Σ. κ. Μαυρίδης απεχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Τερζηβασιλειάδου – Κατσάνη Ειρήνη και Σέρπη Αγγελική απεχώρησαν
µετά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καραθάνος Οδυσσέας, ∆αλάτσης Ιωάννης και Αντύπας Γεράσιµος,
απεχώρησαν µετά την συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Από την ψηφοφορία του 2ου θέµατος απουσίαζαν οι ∆.Σ. κ.κ. Αντύπας Γεράσιµος και
Χατζηκυριάκου Περικλής.
Από την ψηφοφορία του 5ου θέµατος απουσίαζαν οι ∆.Σ. κ.κ. Σιωµάδης Σωτήριος,
Ζάχαρης Ηλίας, Χατζηκυριάκου Περικλής και Αντύπας Γεράσιµος

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης«Έγκριση
συγχρηµατοδότησης ως συµµετέχων φορέας µε την ∆ΕΗ Α.Ε. για την
εκτέλεση (από την ∆ΕΗ
Α.Ε. στο δίκτυο της) έργου αισθητικής
αναβάθµισης δικτύων διανοµής. Υπογείωση δικτύου χαµηλής τάσης επί της
οδού
Αριστείδου,Τρανού,Μακρή,Ζαρίφη,∆ηµοκρίτου,∆ηµοκρατίας,Στ.Παπαδόπου
λου, Πανίδη και Γεννηµατά, λόγω αισθητικής αναβάθµισης της περιοχής.
Προϋπολογισµού 262.766,65 € + 60.463,33 € ΦΠΑ 23% = 323.202,98 € .
2. καθορισµός όρων σύµβασης αναθέσεως», έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την µε
αριθµ. Πρωτ:27335 /18-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε το παρακάτω
περιεχόµενο:
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ΘΕΜΑ :
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
∆.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ) ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ :
«ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ,
ΤΡΑΝΟΥ, ΜΑΚΡΗ,
ΖΑΡΙΦΗ, ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΙ∆Η
ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ,
ΛΟΓΩ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 262.766,65 € + 60.436,33 € ΦΠΑ 23% = 323.202,98
€.»
2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ.
Στα πλαίσια της αισθητικής αναβάθµισης των εναέριων δικτύων χαµηλής
τάσης διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ζητηθεί από την ∆ΕΗ να προβεί σε
υπογειώσεις των εναέριων δικτύων της µε το υπ΄ αριθµό ΑΠ 29595/05-10-2010
έγγραφο του πρώην ∆ήµου Συκεών.
Η ∆ΕΗ είχε προβεί σε µελέτες, βάση των οποίων ο προϋπολογισµός της
δαπάνης που απαιτείται για την εκτέλεσή των έργων ανέρχεται στο ποσό :
525.533,30 € + 120.872,66 € ΦΠΑ 23% = 646.405,96 €.
Από το παραπάνω ποσό, το 50% βαρύνει τις δαπάνες του ∆ήµου και το 50% βαρύνει
την ∆ΕΗ Α.Ε..
Συγκεκριµένα το ποσό που βαρύνει το ∆ήµο είναι :
262.766,65 € +60.436,33 € ΦΠΑ 23% = 323.202,98 €.
Η µελέτη µε το απαιτούµενο ποσό έχει σταλεί στο ∆ήµο µε το υπ΄ αριθµόν
ΑΠ 9392/24-02-2011(εισερχόµενο του ∆ήµου) έγγραφο της ∆ΕΗ (αρ. πρωτ. της ∆ΕΗ
50246/15-02-2011).
Οι εγκαταστάσεις που αφορούν το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ είναι και θα
παραµείνουν στην ιδιοκτησία της. Η ∆ΕΗ θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες εργασίες
για την αποξήλωση του εναέριου δικτύου της και την υπογείωσή του σύµφωνα µε
την µελέτη που µας έχει προσκοµίσει, ως αποκλειστικός ιδιοκτήτης του δικτύου
ηλεκτροδότησης σύµφωνα µε το Ν.2773/1999 άρθρο 12 παράγραφος 1.
Μετά την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα υπογραφεί σχετική σύµβαση
ως συµµετέχων φορέας για την συγχρηµατοδότηση για την εκτέλεση του ανωτέρω
έργου.
Σύµφωνα µε το Π∆ 171/1987, όπως αυτό ισχύει, και συγκεκριµένα το άρθρο
9 παρ. 6 αυτού, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
ανάληψη εκτέλεσης έργου, οποιασδήποτε αξίας από δηµόσια υπηρεσία ή κρατικό
οργανισµό µε ειδική σύµβαση της οποίας οι όροι καθορίζονται στην ίδια απόφαση.
Προκαταβολικά, θα πληρωθεί στην ∆ΕΗ ΑΕ το 50% του ποσού της δαπάνης
που αναλογεί στον ∆ήµο Συκεών
131.383,33 € + 30.218,17 € ΦΠΑ 23% = 161.601,50 €.
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και µετά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου θα γίνει η αποπληρωµή
του.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους
2011
ΚΑ 30.7325.02 «Υπογείωση δικτύων ∆ΕΗ στο βασικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου», στον
οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 1.350.000,00€µε χρηµατοδότηση από
∆ηµοτικούς Πόρους.
Η υπόλοιπη δαπάνη 50% που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου βαρύνει
την ∆ΕΗ Α.Ε..
Επισυνάπτεται το σχέδιο µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασης.

Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για :
1. Την έγκριση της συγχρηµατοδότησης ως συµµετέχων φορέας µε την
∆ΕΗ Α.Ε. για την εκτέλεση (από την ∆ΕΗ Α.Ε. στο δίκτυό της) του έργου
αισθητικής αναβάθµισης δικτύων διανοµής:
«ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ,
ΤΡΑΝΟΥ,
ΜΑΚΡΗ,
ΖΑΡΙΦΗ,
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ,
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΣΤ.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΙ∆Η ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΛΟΓΩ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 262.766,65 € +
60.436,33 € ΦΠΑ 23% = 323.202,98 €.»
2. Τον καθορισµό των όρων της σύµβασης αναθέσεως.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ4 µε Α΄ βαθµό

ΠΑΥΛΟΥ∆Η
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ4 µε Α΄
βαθµό

ΣΙΑΜΕΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤ.-ΜΗΧ. ΜΗΧΟΣ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψιν: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο ∆ήµαρχος και
τα µέλη του ∆.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ’ αριθµ.πρωτ.27335/19-5-2011 εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε τα σχετικά δικαιολογητικά, 3) το σχέδιο
σύµβασης, 4)τις διατάξεις του αρθρ.9 παρ.6 του Π∆ 171/1987, 5) τις διατάξεις του
αρθρ.12 του Ν.2773/1999 και 5)τις διατάξεις του αρθρ.65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη συγχρηµατοδότηση ως συµµετέχων φορέας µε την ∆ΕΗ Α.Ε. για
την εκτέλεση (από την ∆ΕΗ Α.Ε. στο δίκτυό της) του έργου αισθητικής
αναβάθµισης δικτύων διανοµής:
«ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ,
ΤΡΑΝΟΥ, ΜΑΚΡΗ, ΖΑΡΙΦΗ, ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤ.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΙ∆Η ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΛΟΓΩ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 262.766,65 € +
60.436,33 € ΦΠΑ 23% =
323.202,98 €.», σύµφωνα µε τα όσα
αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 27335/19-5-2011 εισήγηση
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Β) Καθορίζει τους όρους της σύµβασης αναθέσεως ως εξής:
«ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ,
ΤΡΑΝΟΥ, ΜΑΚΡΗ, ΖΑΡΙΦΗ, ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤ.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΙ∆Η ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΛΟΓΩ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ. »
ποσού 262.766,65 € + 60.436,33 € ΦΠΑ 23% = 323.202,98 €.

Στις Συκιές σήµερα ……………………………………, ηµέρα …………………, στα
γραφεία του ∆ήµου Νεάπολης- Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, Συκιές) , οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι :
α. Ο ∆ήµος Νεάπολης- Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον ∆ήµαρχο κ. Συµεών ∆ανιηλίδη, και
β. η ∆ΕΗ Α.Ε./ ∆ΠΜ-Θ που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιευθυντή της Περιοχής
κ. Παυλίδη Νικόλαο,
συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα εξής:
Ο πρώτος συµβαλλόµενος, έχοντας υπόψη:
1. Το έγγραφό του πρώην ∆ήµου Συκεών µε αριθµό πρωτοκόλλου 29595/05-102010 προς την ∆ΕΗ Α.Ε., µε το οποίο ζητείται η υλοποίηση του παραπάνω
έργου.
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2. Το έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. µε αριθµό πρωτοκόλλου (της ∆ΕΗ) 50246/15-022011 και αρ. πρωτ.9392/24-02-2011(εισερχόµενο του ∆ήµου) προς το ∆ήµο
Νεάπολης-Συκεών για την ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ, ΤΡΑΝΟΥ, ΜΑΚΡΗ, ΖΑΡΙΦΗ, ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ,
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΙ∆Η ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ µε
την εγκεκριµένη µελέτη προϋπολογισµού 525.533,30 € + 120.872,66 € ΦΠΑ
23% = 646.405,96 €, από την οποία ο ∆ήµος συµµετέχει σε ποσοστό 50%
δηλαδή 262.766,65 € + 60.436,33 € ΦΠΑ 23% = 323.202,98 €.
3. Την υπ΄ αριθµόν ……/….-.....-……… απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία εγκρίνεται η συγχρηµατοδότηση ως συµµετέχων φορέας µε την ∆ΕΗ
Α.Ε. για την εκτέλεση (από την ∆ΕΗ Α.Ε. στο δίκτυό της) του παραπάνω
έργου αισθητικής αναβάθµισης δικτύων διανοµής, καθώς και τον καθορισµό
των όρων της σύµβασης αναθέσεως.
4. Τα άρθρα 21-22 του Ν. 2773/1999 περί απελευθέρωσης της αγοράς της
Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 περ. γ του Ν.
1418/1984, του άρθρου 9 παρ. 6 του Π∆ 171/1987, του άρθρου 3 παρ. 20
του Ν. 1797/1988, του άρθρου 7 της Οδηγίας 97/37/ΕΟΚ, του άρθρου 8 παρ.
3 περ. β του Π∆ 334/00 και του άρθρου 83 παρ. 3 περ. β του Ν. 2362/1995.
5. Το ότι η ∆ΕΗ είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης του υφιστάµενου δικτύου ΜΤ,
που ηλεκτροδοτεί το ∆ήµο Νεάπολης-Συκεών και βάσει των άρθρων 2 παρ. δ
του Ν. 1468/1950 και 12, 21 και 42 του Ν. 2773/1999, η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει το
αποκλειστικό προνόµιο της κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης και
εκµετάλλευσης των γραµµών και των δικτύων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος
από το εθνικό δίκτυο έως τα κέντρα κατανάλωσης.
Συγχρηµατοδοτεί µε τον δεύτερο των συµβαλλοµένων την υλοποίηση από των
δεύτερο στο δίκτυό του, του προαναφερόµενου έργου σύµφωνα µε τους παρακάτω
όρους και συµφωνίες :
1.1 Το έργο αφορά στην υπογείωση του δικτύου της ∆ΕΗ «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ, ΤΡΑΝΟΥ, ΜΑΚΡΗ, ΖΑΡΙΦΗ,
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΙ∆Η ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ,
ΛΟΓΩ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.»
Πιο συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει την αποξήλωση του εναερίου δικτύου ΧΤ,
την αντικατάσταση του εναέριου δικτύου µε υπόγειο δίκτυο ΧΤ και την πλήρη
αποκατάσταση όλων των προβληµάτων που θα δηµιουργηθούν εξ αιτίας της
υπογείωσης αυτής, σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη Τεχνική Έκθεση της ∆ΕΗ Α.Ε.
Οι εγκαταστάσεις που αφορούν το δίκτυο της ∆ΕΗ Α.Ε. είναι και θα παραµείνουν
στην ιδιοκτησία της.
Ο φωτισµός των δρόµων, µετά την αποξήλωση των στύλων ∆ΕΗ, θα γίνει µε
µέριµνα και ευθύνη του ∆ήµου Νεάπολης- Συκεών.
2.1 Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται σε ποσό:
323.202,98 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
3. 1 Η αµοιβή της ∆ΕΗ Α.Ε. ανέρχεται στο σύνολο του ανωτέρω ποσού, ήτοι σε
323.202,98 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε
ποσοστό 50% από τη συνολική δαπάνη. Αρχικά θα καταβληθεί ως προκαταβολή το
50%, δηλαδή το ποσό των 161.601,50 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης και στην συνέχεια θα γίνει εντός τριών
(3) µηνών η εξόφληση του υπόλοιπου 50% ποσού 161.601,50 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) µετά την ολοκλήρωση του έργου, την
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έγγραφη ειδοποίηση του ∆ήµου από την ∆ΕΗ Α.Ε. ως προς την ολοκλήρωση των
εργασιών και την σύνταξη από τον ∆ήµο Βεβαίωσης Περαίωσης της εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης και Πρωτόκολλου Παραλαβής των όρων της σύµβασης.
Το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσοστό 50% θα βαρύνει τη ∆ΕΗ Α.Ε..
4.1 Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος του έργου είναι µεγαλύτερο από το
προϋπολογιζόµενο, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα γνωστοποιήσει στον συµµετέχοντα φορέα τη
διαφορά της συµµετοχής του λόγω απόκλισης µεταξύ απολογιστικού και
προϋπολογιζόµενου κόστους. Ο συµµετέχων φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει ατόκως την υπόψη διαφορά ώστε να εξοφλήσει τη συµµετοχή του, εντός
τριών (3) µηνών από την έγγραφη ειδοποίησή του από τη ∆ΕΗ Α.Ε..
5.1
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής είτε του δευτέρου ηµίσεως της
προϋπολογιζόµενης συµµετοχής του ∆ήµου, είτε του ποσού εξόφλησης πού
προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 της παρούσας σύµβασης, ο συµµετέχων
φορέας επιβαρύνεται µε τον εκάστοτε νόµιµο τόκου υπερηµερίας επί των παραπάνω
ποσών.
6.1
Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος είναι µικρότερο από το
προϋπολογιζόµενο, η ∆ΕΗ Α.Ε. επιστρέφει ατόκως στον συµµετέχοντα φορέα τη
σχετική διαφορά συµµετοχών, εντός τετραµήνου από την αναγγελία πέρατος του
έργου.
7.1 Η ∆ΕΗ Α.Ε. µε την υπογραφή της Σύµβασης αυτής, επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε,
εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο
εκτέλεσης των επιµέρους εργασιών.
8.1 Η ∆ΕΗ Α.Ε. δηλώνει µε τη σύµβαση αυτή ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω
όρους και συµφωνίες, ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης και
υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της
κατασκευαστικής τεχνικής και την εµπρόθεσµη αποπεράτωσή τους.
9.1 Συνοµολογείται ρητά ότι τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται µε την παρούσα
σύµβαση από κάθε τυχόν δικαίωµα τους για την προσβολή της, για οποιαδήποτε αιτία
και ειδικότερα για τους αναφερόµενους στα άρθρα 281,388 και 872 ΑΚ, λόγους.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους σε
πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία τα τρία (3) παρέµειναν στη διάθεση του
∆ήµου Συκεών, ενώ δύο (2) παρέλαβε η ∆ΕΗ Α.Ε.

Ηµεροµηνία υπογραφής ……/……/ 2011
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΩΝ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 172/2011
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης ∆ηµήτριος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Χατζησάββας Γεώργιος
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
Μασλαρινός ∆ηµήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Πάππου Μιχαήλ
Βαρσάµης Νικόλαος
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Φασφαλής Νικόλαος
∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Θώµογλου Γεώργιος
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
Φαρλαλής Γεώργιος
Ζάχαρης Ηλίας
Χατζηκυριάκου Περικλής
Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
Ασβεστάς Βασίλειος
Βέλλης Χαράλαµπος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Ζεµπιλάς Φίλιππος
Σιωµάδης Σωτήριος
Τασόγλου Εµµανουήλ
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Τόττας Ευάγγελος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

