ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 365/2001
Περίληψη
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,
1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράταση προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού
γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου (Β΄ Φάση)».
Σήμερα 18 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 14-6-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
353/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Λελεκάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 355/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Ε.
Λελεκάκης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 98/ 2000 μελέτη του ΤΤΔΒ και της
463/2000 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ. Ι.Δημητριάδης-Δ.Πρόϊος αρ.
πρωτ. Σύμβασης 4443/14-9-2000.
Με τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του
προϋπολογισμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από
επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών, και έγκριση είκοσι τριών (23) νέων
εργασιών, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής του. Οι δύο νέες εργασίες και τιμές στο ΠΚΝΤΜΕ
αφορούν οικοδομικές εργασίες που δεν προβλέφθηκαν στη φάση σύνταξης της
μελέτης και οι υπόλοιπες 21 τιμές αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που
άλλες δεν προβλέφθηκαν και άλλες προέρχονται από τροποποίηση υπαρχουσών
εργασιών της μελέτης του έργου.
Επειδή η παρούσα εργολαβία είναι συνεχόμενη της αρχικής (Α φάση),
ουσιαστικά έρχεται να συμπληρώσει όλα τα κενά που εμφανίσθηκαν κατά την
κατασκευή του, αλλά και να ολοκληρώσει το κτίριο, ώστε να παραδοθεί έτοιμο για
χρήση μέσα στην τρέχουσα χρονιά, αλλά και να λειτουργήσει από τη νέα αθλητική
περίοδο. Οι νέες εργασίες του Η/Μ τμήματος δικαιολογημένα προστίθενται στον Π/Υ
μιας και αφορούν σχεδόν όλες μικροποσότητες εργασιών από τη μια, αλλά
τακτοποιούν ολόκληρο το έργο από τη άλλη.
Η δαπάνη των αυτών των νέων εργασιών, μαζί με την δαπάνη των επι πλέον
εργασιών της μελέτης ανέρχεται σε ποσό 16.046.972 δρχ και καλύπτεται από το
αρχικό κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης ποσού 9.497.555 δρχ και
ποσού 6.565.874 δρχ που προέρχεται από τις επί έλλατον εργασίες της σύμβασης.
Προτείνεται δηλαδή με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα η ανάλωση
σχεδόν όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων, αλλά και όλου του ποσού των επί
έλλατον εργασιών της σύμβασης. Ο παρών 1ος Α.Π είναι ισοσκελισμένος στο ποσό
της αρχικής σύμβασης.
Στη διάρκεια της κατασκευής εκδηλώθηκε αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου
μέσα στις συμβατικές προθεσμίες (χρόνος 5 μηνών) λόγω αυτής της ίδιας της φύσης
των εργασιών, που θεωρούνται και είναι εργασίες «σκούπα», αλλά και επειδή έπρεπε
να επιλυθούν προβλήματα συναρμογής, ταύτησης αλλά και συνέχισης των εργασιών
με την παράλληλη 1η εργολαβία. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τον ανάδοχο με
σχετική αίτησή του (436/29-1-2001) η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου
μέχρι της 30-6-2001, επειδή αυτή έληγε στις 14-2-2001. Η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου μας θεωρεί ότι είναι λογικό και σύννομο να χορηγηθεί αυτή η προθεσμία στον
ανάδοχο να εκτελέσει και να ολοκληρώσει το υπολοιπόμενο έργο.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : α) να
εγκρίνει τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου
όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) να χορηγήσει γενική
παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-6-2001, που θεωρείται χρόνος
εύλογος για την αποπεράτωσή του.
Επίσης ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πουλασουχίδης: Το έργο θα τελειώσει στις 30/6/2001;

Λελεκάκης: Όχι.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ.
Ευστρατίου Λελεκάκη.
2.- Την υπ’ αριθ. 98/2000 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την υπ’ αριθ. 463/2000 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω
έργου στην Κ/Ξ Ι. Δημητριάδης – Δ. Πρόϊος.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση
κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου (Β΄ Φάση)» που συντάχθηκε από τους
επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσιλά,
ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα,
αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται τακτοποίηση του
προϋπ/σμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από
επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών και έγκριση (23) νέων εργασιών, που
κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής του.
6.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου
1ου Γυμνασίου (Β΄ Φάση)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό
Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή
Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
7.- Ότι η δαπάνη των νέων εργασιών, μαζί με τη δαπάνη των επί πλέον εργασιών της
μελέτης ανέρχεται σε ποσό 16.046.972 δρχ. και καλύπτεται από το αρχικό κονδύλιο
των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης ποσού 9.467.555 δρχ. και ποσού 6.565.874
δρχ. που προέρχεται από τις επί έλλατον εργασίες της σύμβασης.
8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από
πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
9.- Την από 29-1-2001 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει την παράταση
προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι της 30-6-2001, επειδή αυτή έληγε
στις 14-2-2001.
10.- Ότι είναι λογικό και σύννομο να χορηγηθεί αυτή η προθεσμία στον ανάδοχο να
εκτελέσει και να ολοκληρώσει το υπολοιπόμενο έργο.
11.- Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α/10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του
Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την
παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 9.467.555 όπως
αυτά αναφέρονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου (Β΄ Φάση)» που συντάχθηκε
από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο
Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο
Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας
προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου
που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου

και Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον
Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου
Βέροιας, ο οποίος πίνακας είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 90.641.210 δρχ. με
την αρχική εκ δρχ. 90.641.210 συμβατική δαπάνη του έργου
Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο,
πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
Δ) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου
μέχρι τις 30-6-2001.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 365 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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