ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 166/2009
Περίληψη
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών και συμπληρωματικής σύμβασης του
έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από
αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δ.Δ. Γεωργιανών».
Σήμερα 16 Μαρτίου 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 12-3-2009 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
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
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
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Δημήτριο Δάσκαλο, ο οποίος ζήτησε από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφαση
εκτάκτως επί του θέματος έγκρισης 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση
εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δ.Δ.
Γεωργιανών».
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η 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 13-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Το κυρίως έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την 26/2007 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.,
της 647/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της
Γοικ4730/2008 (3-12-07) συμβάσεως μεταξύ του αντιδημάρχου και του αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης νέων
εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π. και συντάχθηκε το 1ο
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Με το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ορίζονται οι τιμές νέων εργασιών που δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση
του έργου.
Με τον υποβαλλόμενο 1ο Α.Π. εργασιών αυξομειώνονται συμβατικές
εργασίες και τελικά μειώνεται η συμβατική δαπάνη των εργασιών από 42.471,71€ σε
37.683,06€ ή σε ποσοστό -11,27%. Με τη νέα συμπληρωματική σύμβαση που
προτείνεται ανέρχεται στο ποσό των 16.021,46€. Το συνολικό άθροισμα κύριας και
συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.704,52€ (με ΦΠΑ).
Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 «Το συνολικό ποσό των
συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του
ποσού της αρχικής σύμβασης». Στην παρούσα περίπτωση η συμπληρωματική
σύμβαση περιορίζεται σε ποσοστό 37,72% της αρχικής σύμβασης.
Η αιτιολογική έκθεση & ο Α.Π.Ε. στάλθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Δημοσίων έργων για γνωμοδότηση. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά
σύμφωνα με το πρακτικό 1ο/2009, θέμα 8ο/26-2-2009.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή
ολοκλήρωση και οικονομική τακτοποίηση του έργου. Στον ΚΑ 02 /30.7326.024
(2009) του τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος έτους υπάρχει πίστωση με ποσό
41.040,77€, που καλύπτει τις ανάγκες του έργου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό
πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία μας.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας
Εργασιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την με αριθ. 26/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την αριθ. 647/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην
Ευαγγελία Παπαγιαννούλη Ε.Δ.Ε.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο
Δ.Δ. Γεωργιανών», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό

μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό,
Προϊστάμενο τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών
εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του
έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 42.471,76 συμβατικής δαπάνης του
έργου κατά € 4.788,70 (ή ποσοστό 11,27%) ενώ το συνολικό ποσό (άθροισμα κύριας
και συμπληρωματική σύμβασης) ανέρχεται σε € 53.704,52 με τον Φ.Π.Α.
6.- Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από
πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών καθώς και της συμπληρωματικής σύμβασης
για εργασίες που προέκυψαν από την αλλαγή του τρόπου διέλευσης του αγωγού κάτω
από την Εθνική Οδό, από εκσκαφή οδοστρώματος που προβλέπονταν αρχικά σε
διάτρηση κάτω από το οδόστρωμα.
8.- Το αριθ. 1ο/25-2-2009 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
με το οποίο αυτό γνωμοδότησε υπέρ της συμπληρωματικής σύμβασης του παραπάνω
έργου.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ.
269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού
αγωγού ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δ.Δ. Γεωργιανών» που
συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο τεχνικού
Τμήματος Δήμου Βέροιας.
Γ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η
Συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης
από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δ.Δ. Γεωργιανών», που συντάχθηκε από τον
επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον
Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο τεχνικού Τμήματος Δήμου
Βέροιας, με τον οποίο πίνακα και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 42.471,76
συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 4.788,70 (ή ποσοστό 11,27%) ενώ το
συνολικό ποσό (άθροισμα κύριας και συμπληρωματική σύμβασης) ανέρχεται σε €
53.704,52 με τον Φ.Π.Α.
Δ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά,
πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό
μηχανικό, Προϊστάμενο τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 166 / 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.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

