ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 454/2016
Περίληψη
Έγκριση 1 Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας».
ου

Σήμερα 8 Αυγούστου 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 4/8/2016 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 28 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6)Δ.Τραπεζανλής, 7) Θ.
Κορωνάς, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης,
11) Β.Λυκοστράτης, 12) Γ. Κάκαρης, 13)Μ. Παπαϊωάννου,
14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου, 16)Γ.Ορφανίδης,
17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23)
Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25)Γ.Γουλτίδης,
26)Α.Αποστολόπουλος, 27)Α.Μαρκούλης, 28)Σ.Στουγιάννος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Α.Σιδηρόπουλος,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Ι.Χειμώνας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος

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

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Ε.Ιακωβίδου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 437/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Μαυροκεφαλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 439/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης και προσήλθαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 452/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.Στουγιάννος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 57/2015 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και
θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
β) Με την υπ’ αριθμ. 459/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
δημοπράτησης.
γ) Με την με αριθμ. 545/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας,
εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 52% ανατέθηκε στην εταιρεία
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΕ», το έργο του τίτλου.
δ) Στις 30-11-2015/αρ. πρωτ. 50228 υπογράφθηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό
ποσό των Εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων € και (76.800,00 €), με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο
αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών:
45587,71 €
ΓΕ+ΟΕ
8.205,79 €
Απρόβλεπτα:
8069,03 €
Αναθεώρηση:
576,50 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:
62.169,02 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:
14.630,98 €
Συνολική δαπάνη του έργου:
76.800,00 €
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180)
και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Με την υπ’ αριθμ. 303/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση
εργασιών εξήντα ένα (61) ημερών.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν
από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.
Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί
έντεχνα και άρτια το υπ’ όψην έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να
εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.
Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες
δαπάνες (8.023,59 €).
Για την έντεχνη κατασκευή του έργου απαιτήθηκε μία (1) νέα εργασία και συντάχθηκε το
σχετικό Πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών.
Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των
εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:
Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων και των επί
έλλασον δαπανών υπήρξε δυνατότητα ασφαλτόστρωσης επιπλέον οδών όπως αναφέρεται και
στην τεχνική έκθεση «Στην μελέτη συμπεριληφθήκαν και επιπλέον ποσότητες εργασιών, που θα
απορροφηθούν στα σημεία που αναγράφονται ανωτέρω εφόσον δεν προσεγγίστηκαν ικανοποιητικά
κατά την προμέτρησή τους και αν οι ποσότητες επαρκέσουν για τα συγκεκριμένα σημεία, οι
υπολειπόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήματα του οδικού δικτύου που χρίζουν παρέμβαση
και δεν αναγράφονται ανωτέρω αλλά θα κριθεί από την Υπηρεσία αναγκαία η παρέμβαση λόγω
φθορών». Οι επιπλέον οδοί που ασφαλτοστρώθηκαν είναι τμήμα οδών του Κομνηνίου, τμήμα της
οδού Σαραντηνού και η είσοδος του χώρου στάθμευσης κάτωθι της εληάς. Δεν υπήρξε η
δυνατότητα κατασκευής εργασιών στην οδό Καππαδοκίας, διότι εκκρεμεί η τροποποίηση της
ερυθράς της οδού κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μετά την δημοπράτηση του έργου, και δεν
ήταν δυνατή η εκτέλεσή των εργασιών γι αυτήν εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Υπάρχει μία νέα εργασία που η δαπάνη της καταναλώνεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
Γίνεται εισαγωγή μιας (1) νέας εργασίας η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του
διαγωνισμού του έργου, η οποία όμως δεν προκαλεί αύξηση της σύμβασης του έργου.
Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το
20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν
το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Η αύξηση του τμήματος εργασιών με ΦΠΑ 24% ποσού 276,03 απορροφάται από τις
απρόβλεπτες δαπάνες.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 76.800,00 €, δηλαδή όσο και η αρχική
σύμβαση.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και
αποπληρωμή του έργου.
Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :
1) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
2) To 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.
3) Την διάθεση ποσού 8.023,59 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος,
Α.Αποστολόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την με αριθ. 57/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Τις υπ’ αριθ. 459 και 545/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
4.- Την υπ’ αριθ. 303/2016 απόφαση του Δ.Σ.
5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ
Μηχανικό Έργων Υποδομής, 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.- Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα
Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, 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.
7.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της
συμβατικής δαπάνης του έργου.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
9.- 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 «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων
Υποδομής, 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 Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα
Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, 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 δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης
του έργου.
Γ) Εγκρίνει το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό
Έργων Υποδομής, 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.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 454 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Α.
Γ.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Σιδηρόπουλος
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-8-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

