ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 567/2009
Περίληψη
Απόρριψη της από 27-7-2009 ένσταση της «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ
Α.Τ.Ε.» έκπτωτης αναδόχου του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω
Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά του αριθ. Γ/οικ/1954/8-72009 & εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του Δήμου περί
ελέγχου επιμετρήσεων.

Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2009 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 17-9-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 27° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 17-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 61 «Έκπτωση αναδόχου» του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων
Έργων» , ζητήθηκε από τον έκπτωτο ανάδοχο του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού
Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις που
διέπουν την κατασκευή δημοσίων έργων να υποβάλει τις επιμετρήσεις των εργασιών
,που είχε εκτελέσει στα πλαίσια της εργολαβίας του πιο πάνω έργου.
Οι επιμετρήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η δ/νουσα Υπηρεσία προέβη στον έλεγχο των στοιχείων αυτών και
διαπίστωσε αποκλίσεις.
Για τα αποτελέσματα του ελέγχου , ενημερώθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος με το
αριθ. αριθ. Γ/1954/8.7.2009 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικού Πολεοδομίας –έλεγχος
επιμετρήσεων-.
Κατά του πιο πάνω εγγράφου κατατέθηκε την 27-7-2009 από την Ανώνυμη
Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» ένσταση, με την
αιτιολογία ότι δεν έγινε διόρθωση της επιμέτρησης αλλά αόριστα απορρίφθηκε .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 «Έκπτωση αναδόχου» του
Ν.3669/2008
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής
Δημοσίων Έργων»
«11. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο
έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει μέσα σε ένα (1) μήνα την
επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αμελήσει
την υποχρέωσή του αυτή, η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει
η ίδια στη σύνταξη της επιμέτρησης ή την αναθέτει σε
ιδιώτη
μηχανικό,
καλώντας
τον
έκπτωτο
ανάδοχο
να
παραστεί. Η επιμέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός από της υποβολής της και
κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να
υποβάλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το ίδιο
ισχύει αναλογικά και αν η επιμέτρηση συνταχθεί με
επιμέλεια της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επί της ένστασης
αποφαίνεται η προϊσταμένη αρχή εντός δύο (2) μηνών από
την υποβολή της. Αν η επιμέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε
ιδιώτη μηχανικό, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις
πιστώσεις του έργου με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας
και περιλαμβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της
έκπτωτης εργολαβίας. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει μόνο
ολοκληρωμένες εργασίες. Κατ' εξαίρεση ημιτελείς εργασίες
και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαμβάνονται
στην επιμέτρηση, αν κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι
χρήσιμα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτικής
συνέχισής του.»
Από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν προέκυψε ότι πέραν των
αρχικών 2,7 km, όπου δεν υπάρχουν ουσιαστικές αποκλίσεις, στα υπόλοιπα
χιλιόμετρα , μετρούμενα από την πλευρά του Κάτω Βερμίου προς τον οικισμό του
Άνω Βερμίου, υπάρχουν διαφορές.
Στα πρώτα χιλιόμετρα έχει διαστρωθεί και 3Α.
Στη συνέχεια από την χ.θ. 2.700 έως 4.800 δεν έχουν περαιωθεί οι εκσκαφές
και δεν είναι διανοιγμένη η οδός όπως εμφανίζεται στα σχέδια που έχει υποβάλει, στα
οποία φαίνεται με μικρές αποκλίσεις από τις προμετρήσεις της μελέτης, να έχει
διανοιχθεί πλήρως η οδός.

Από την χ.θ. 4.800 έως και 5.300 έχει γίνει μέρος των χωματουργικών
εργασιών της διάνοιξης.
Από την χ.θ. 5.300 έως και 7.000 οι εργασίες εκσκαφών είναι ακόμη λιγότερες.
Από την χ.θ. 7.000 έως και 8.600 οι εργασίες εκσκαφών για την διάνοιξη της οδού
είναι κάτι λιγότερο των απαιτούμενων ,που προέβλεπε η μελέτη.
Από την χ.θ. 8.600 έως και 11.000 δεν έχει γίνει διάνοιξη στο πλάτος της
προβλεπόμενης διατομής.
Από την χ.θ. 11.000 έως και 11.500 επίσης δεν έχει γίνει πλήρης διάνοιξη.
Από την χ.θ. 11.500 έως και 13.100 δεν έχει γίνει διάνοιξη.
Από την χ.θ. 13.100 έως και το πέρας της οδού έχει γίνει διάνοιξη , σε σημεία
όμως όπου υπάρχει συμπαγής βράχος δεν έχει εφαρμοστεί η μελέτη, αλλά η οδός
είναι μετατοπισμένη.
Το ποσοστό επίσης των βραχωδών δεν συμπίπτει με την άποψη της
υπηρεσίας, που εξακολουθεί να είναι αυτό που εγκρίθηκε με τον ΑΠΕ.
Γενικά υπάρχουν οριζοντιογραφικές και υψομετρικές αποκλίσεις στη χάραξη
της οδού μετά το πρώτα 5 km, όπως φαίνεται από τα συνημμένα.
Μέρος των τεχνικών έχει κατασκευαστεί, οι φθορές όμως είναι έντονες.
Ως εκ τούτου δεν έγιναν αποδεκτές οι επιμετρήσεις που έχουν κατατεθεί,
διότι με τις εμφανιζόμενες αποκλίσεις στην χάραξη, η βάση υπολογισμού των
εργασιών, δηλαδή το φυσικό έδαφος , είναι διαφοροποιημένο στην υφιστάμενη
κατάσταση και δεν έχει νόημα η διόρθωση καθεμιάς διατομής ξεχωριστά- όπως
αναφέρει στην ένστασή της η ανάδοχος εταιρία-, αφού το φυσικό έδαφος δεν
ταυτίζεται (άλλο φυσικό έδαφος στην μελέτη ,άλλο στην υφιστάμενη κατάσταση).
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Εισηγούμαι την απόρριψη της ένστασης.
Σκουμπόπουλος: Συμφωνούμε.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την από 27-7-2009 ένσταση της εταιρείας «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ
Α.Τ.Ε.» έκπτωτης αναδόχου του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με
τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά του Γ/οικ/1954/8-7-2009 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικού-Πολεοδομίας του Δήμου περί απόρριψης των τελικών επιμετρήσεων του εν
λόγω έργου τις οποίες υπέβαλε η παραπάνω εταιρεία.
3.- Ότι με το παραπάνω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του Δήμου
απορρίφθηκαν οι υποβληθείσες από την εν λόγω εταιρεία τελικές επιμετρήσεις του
έργου επειδή κατά τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στη χάραξη με
αποτέλεσμα η βάση υπολογισμού των εργασιών, δηλαδή το φυσικό έδαφος, να είναι
διαφοροποιημένο στην υφιστάμενη κατάσταση οπότε δεν είχε νόημα η διόρθωση
καθεμιάς διατομής ξεχωριστά αφού το φυσικό έδαφος της υφιστάμενης κατάστασης
δεν ταυτίζεται με το φυσικό έδαφος της σχετικής μελέτης.
4.- Την αριθ. 163/2009 απόφασή του, με την οποία απορρίφθηκε η από 5-1-2009
ένσταση της «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά των αριθ. Γ/οικ/5574/1912-2008 & Γ/οικ/5575/19-12-2008 αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας
του Δήμου και κηρύχθηκε αυτή οριστικά έκπτωτη από το έργο «Οδική σύνδεση
οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου».
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές
του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Απορρίπτει την από 27-7-2009 ένσταση της εταιρείας «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ.
ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», έκπτωτης αναδόχου του έργου «Οδική Σύνδεση οικισμού Κάτω
Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά του αριθ. Γ/οικ/1954/8-7-2009 εγγράφου

της Διεύθυνσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας, στο σύνολό της ως
αβάσιμη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και στο σκεπτικό της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 567 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

