ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 33/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 723/2001
Περίληψη
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού
Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου (Β΄ Φάση)».
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 13-12-2001 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 22 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση των υπ’ αριθ. 735
& 736/2001 αποφάσεων προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης
και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία της υπ’ αριθ.
735/2001 απόφασης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου 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 2ο Τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του
προϋπολογισμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις
οριστικές επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών μετά την αποπεράτωση του
έργου.
Επειδή η παρούσα εργολαβία ήταν συνεχόμενη της αρχικής (Α φάση),
ουσιαστικά ήλθε 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. Για το σκοπό αυτό αυξομειώθηκαν οι ποσότητες εργασιών τόσο στον 1ο Α.Π
όσο και στον παρόντα 2ο Α.Π εργασιών.
Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2ου Α.Π ανέρχεται στο ποσό των
73.693.174 δρχ και είναι αυξημένος έναντι του αρχικού ποσού εργασιών και
απροβλέπτων (72.814.585 δρχ) κατά 878.589 δρχ ή ποσοστού 1,21%. Στον 2ο Α.Π.
αυξάνεται και η δαπάνη αναθεωρήσεων κατά 800.000 δρχ. Η επιπλέον αυτή δαπάνη
αντιμετωπίζεται από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών του έργου. Με τον
τρόπο αυτό δεν επέρχεται καμιά αύξηση της συμβατικής δαπάνης, αλλά είναι
ισοσκελισμένη στο ποσό των 90.641.210 δρχ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν 1418/84 που
προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν 2229/94 « Σε κάθε έργο επιτρέπεται
η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν το 20% της συνολικής
συμβατικής δαπάνης. Για τη σύνταξη Σ.Π. πέραν του ανωτέρου ορίου εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν 1418/84.»
Προτείνεται δηλαδή με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα η ανάλωση
όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων, αλλά και μέρους του ποσού των
απολογιστικών εργασιών. Η δαπάνη αυτή υπολείπεται κατά πολύ από το όριο του
20%.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον
παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό
Τμήμα του Δήμου.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-12-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
2.- Την με αρίθ. 98/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 463/2000 απόφαση της Δ.Ε. για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ Ι. Δημητριάδης – Δ. Πρόϊος.
4.- Τον παραπάνω 2ο 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 παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση
α) του αρχικού ποσού εργασιών και απροβλέπτων (72.814.585 δρχ.) κατά 878.589
δρχ. ή ποσοστού 1,21 % και β) της δαπάνης αναθεωρήσεων κατά 800.000 δρχ., η
οποία όμως αντιμετωπίζεται από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών του έργου
και έτσι δεν επέρχεται καμία αύξηση της συμβατικής δαπάνης αλλά είναι
ισοσκελισμένη στο ποσό των 90.641.210 δρχ.
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση του προϋπ/σμού του έργου με αυξομείωση
των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων
εργασιών μετά την αποπεράτωση του έργου.
7.- Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με την παρ. 14 του αρ. 2 του Ν. 2229/94, καθώς και του άρ. 43 του
Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τον 2ο 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 με
τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου
αλλά είναι ισοσκελισμένη στο ποσό των 90.641.210 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 723/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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