ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 370/2016
Περίληψη
Έγκριση
1ου
Ανακεφαλαιωτικού
και
Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση
εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».
Σήμερα 27 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-62016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27)Γ.Γουλτίδης, 28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Ν.Μπέκης, 30)Α.Μαρκούλης, 31)Σ.Στουγιάννος

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.Θ.Αγγελίνας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 357/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Γ.Κάκαρης, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Χ.Γαϊτάνου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 358/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Διαμάντης,
Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 374/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 21-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Πανοράματος» & την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση
των απροβλέπτων. Το αντικείμενο ορίζεται στο ποσό των 47.757,66 € με το Φ.Π.Α. μειωμένο
κατά 20.444,04 € απο την συνολική αρχική συμβατική δαπάνη.
Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1ο ΑΠΕ. Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και
επιβεβλημένη για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό &
Τακτοποιητικό όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Στην αιτιολογική έκθεση μιλάει για έκπτωση 2,80% και στο εισηγητικό
μιλάτε για έκπτωση 2%. Πρόκειται για μείωση της αρχικής σύμβασης κατά 10.279,42€ δηλ. το
ποσοστό της μείωσης είναι αν υπολογίσουμε τα 44731,15 είναι ποσοστό 24,5%, είναι συμβατό με
τη νομοθεσία; Ποιο είναι το όριο;
Μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με τις παρατάσεις. Αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση ότι η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε 90 μέρες και αρχίζει από την
υπογραφή της σύμβασης, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν 22/11/2011.
Το Δ.Σ. αποφάσισε με την 460/2013 παράταση, μετά αποφάσισε παράταση με την
86/2014, 301/2013 και την 426/2014 αποφάσεις, παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου
μέχρι 31/10/2014. Καταρχάς το θέμα της νομιμότητας της 463/2013 δηλ. αν η παράταση δόθηκε
μέσα στα νόμιμα πλαίσια, εφόσον η αρχική ημερομηνία παράδοσης του έργου ήταν 22/11/2011,
ένα αυτό.
Μιλάμε για ένα έργο το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν 6 χρόνια.
έχει πάρει 4 παρατάσεις και ερχόμαστε τώρα το 2016 και μιλάμε για έγκριση ανακεφαλαιωτικού
πίνακα. Τι γίνεται εδώ;
Λαζαρίδης: κ.Μαρκούλη επιτρέψτε μου, αλλά θα έπρεπε από εκεί να ξεκινήσετε, να
ρωτήσετε και να μάθουν όλοι γιατί αυτό το έργο ενώ ήταν να τελειώσει το 2011 τελειώνει τώρα;
Τι συνέβη; Ήταν ένα έργο το οποίο σταμάτησε εξαιτίας του ότι προέκυψε δικαστική διένεξη
ανάμεσα σε τμήμα, σε αριθμό κατοίκων της περιοχής πριν την υλοποίησή του. Είχε να κάνει με το
αν σταματήσει κάποτε το ρεύμα του αντλιοστασίου που θα πέφτουν τα λύματα, λύματα που
πέφτανε στον Τριπόταμο. Στην περίπτωση της μισής ώρας, των 5΄, της μιας ώρας, τι θα
συνέβαινε; Σταμάτησε το έργο για 6 χρόνια.
Τελείωσε αυτή η ιστορία έτσι ώστε να το υλοποιήσουμε σήμερα επιτέλους για να
λειτουργήσει προς όφελος των κατοίκων όλης της περιοχής και όλου του δήμου.
Μαρκούλης: Καλά κάνει και τα λέει ο κ.Λαζαρίδης αλλά εδώ έχουμε ένα ζήτημα ενώ στη
α΄ ομάδα που αφορά τα υδραυλικά και τα τεχνικά αναφέρεστε στη διάστρωση και ενκιβωτισμό
σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, τι είναι αυτό που κάνετε; Δηλ. αν θέλουμε να βάλουμε
σε μια τάφρο σωλήνες ρίχνουμε άμμο για να κάτσει η σωλήνωση στην άμμο και από πάνω
ρίχνουμε πάλι άμμο για να προστατεύεται αυτό το πράγμα και μετά ρίχνουμε, δεν ξέρω πως το
μπαζώνουμε αυτό το πράγμα. Ενώ δεν κάνετε καμία μεταβολή σε αυτό το στοιχείο βλέπω
παρακάτω στους πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC δηλ. εσείς κάνατε τάφρο βάλατε
διάστρωση και κιβωτισμό και δεν έχετε βάλει τις σωλήνες. Γιατί βλέπω στην ομάδα β΄ που έχετε
τα υδραυλικά, έχετε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC με τον προϋπολογισμό αρχικά
εγκεκριμένης σύμβασης, μιλάτε για 24 σωληνώσεις, προφανώς εννοείται μέτρα, στον
προτεινόμενο παρόντα ΑΠΕ έχετε μηδέν. Δηλ. βάλατε άμμο χωρίς να βάλετε σωληνώσεις, δεν
μπορώ να το καταλάβω.
Λαζαρίδης: Είναι έργο που υλοποιήθηκε πριν το 2010, δεν έχω άποψη για την κατασκευή
του αυτή καθεαυτή, σαν να ήταν ένα έργο το οποίο παρακολούθησα. Αυτό που ξέρω είναι
συμπληρωματικό αυτού του έργου οι σωλήνες τοποθετήθηκαν στο άλλο έργο. Αν θέλετε
περισσότερες εξηγήσεις γι’ αυτούς που το συνέταξαν θα πρέπει να είναι εδώ, το ξαναλέω δεν

είναι κάτι που το έχω παρακολουθήσει από κοντά. Ξέρω από δεύτερο έργο που έγινε οι σωλήνες
αυτοί μπήκαν εκεί.
Μωϋσιάδης: Να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
Όσον αφορά τα δικαστήρια, εγώ το 2010 ήμουν πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, ήμουν ένας μεταξύ
των κατηγορουμένων της ΔΕΥΑΒ, ασχέτως ότι το έργο το κατασκεύαζε ο δήμος, καθυστέρησε
πάρα πολύ γιατί μια μεγάλη μερίδα κατοίκων προσέφυγε στη δικαιοσύνη.
Όσον αφορά αυτό το κομμάτι που αναφέρετε να προσθέσω ήταν μια τομή που δεν είχε
κάνει τότε ο εργολάβος δηλ. μια μικρή απόσταση 20-25μ. είναι το σημείο εκεί που θα συνδεθεί με
το αντλιοστάσιο οπότε αυτό είχε μείνει σε εκκρεμότητα, μια μικρή απόσταση οπότε έπρεπε να το
τελειώσει, ο εργολάβος δεν το είχε κάνει, δεν είχε προβλεφθεί, δεν ξέρω. άρα υπολείπεται ένα
τμήμα το οποίο πρέπει να συνδεθεί με το αντλιοστάσιο για να λειτουργήσει πλήρως σε όλη του τη
μορφή.
Μαρκούλης: Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι εδώ πέρα έχει αλλαχθεί, κατά παρέκκλιση
κατά ευθεία παράβαση του αρθρ.57 του Ν.3669/2008 έχει αλλάξει το βασικό σχέδιο του
συγκεκριμένου έργου και ερχόμαστε εδώ να εγκρίνουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα παρά το
γεγονός ότι βασικός όρος για να γίνει ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας να εγκριθεί να μην υπάρχει
αλλαγή του βασικού σχεδιασμού. Όταν παραλείπεται ο βασικός σχεδιασμός και δεν μπορεί να
είναι βασικός σχεδιασμός η εγκατάσταση των σωληνώσεων όταν οι υπόλοιπες εργασίες
στηρίζονται στις σωληνώσεις.
Εγώ θα το καταψηφίσω, δεν θα συμπράξω με την ψήφο μου στην συγκεκριμένη έκδοση
του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, βέβαια σέβομαι αυτό που λέει ο κ.Λαζαρίδης, αν θεωρεί ότι
υπάρχει κάποια αδυναμία και μπορεί να μας το εξηγήσει η τεχνική υπηρεσία ή κάποιος άλλος
αρμόδιος ας αναβληθεί το θέμα προκειμένου να έρθει για επανέγκριση. Από εκεί και πέρα εγώ
λέω την άποψή μου.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Μ.Σουμελίδης
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την με αριθ. 27/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Τις υπ’ αριθ. 460/2013, 86, 301 και 426/2014 αποφάσεις του Δ.Σ.
4.- Τις υπ’ αριθ. 238 και 288/2011 αποφάσεις της Ο.Ε.
5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών
αποχέτευσης Πανοράματος» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό,
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο
Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ
68.201,70 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 20.444,04€.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης
Πανοράματος» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό,
ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος
Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα
Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε

από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 68.201,70 συμβατικής
δαπάνης του έργου κατά 20.444,04€.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 370 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ι.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

