ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 488/2016
Περίληψη
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εξωτερικός
αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια
Φλαμουριές».
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 26-8-2016 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 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Ι.Χειμώνας, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος
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)Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
23)Α.Σιακαβάρας,
24)Θ.Τέτος,
25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος,
28)Ζ.Πατσίκας,
29)
Α.
Καγκελίδης,
30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης,
32)Η.Τσιφλίδης,
33)Σ.Ελευθεριάδου,
34)Ν.Μπέκης,
35)Π.Παπαδίνα,
36)Α.Αποστολόπουλος,
37)Α.Μαρκούλης, 38)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
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, Ι.Σιδηρόπουλος, 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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε
ο κ.Η.Τσιφλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 462/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Μελιόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 463/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Δ.Κουλουριώτης και προσήλθε ο
κ.Γ.Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 467/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 468/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Αγγελίνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 469/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι
κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Θ.Αγγελίνας, Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 470/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης,
Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 472/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν
οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 473/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 479/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 480/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 485/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 27-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εξωτερικός
αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» & την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση
επί έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων. Το αντικείμενο ορίζεται στο ποσό των 193.836,35 € με το
Φ.Π.Α. ισοσκελισμένο με την συνολική αρχική συμβατική δαπάνη.
Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2ο ΑΠΕ. Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και
επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.
Ακόμα το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 1428/84 & σύμφωνα με το από 15/07/2015,Θέμα 1ο 18ο
πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά, προκείμενου να εγκριθεί και να εγκριθεί ο δεύτερος
ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό όπως
υποβάλλεται από την υπηρεσία.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Γίνεται αναφορά στις αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά
πετάσματα. Από τα 72 τ.μ. αντιστηρίξεων φτάσαμε στα 751 τ.μ., δηλ. δεκαπλάσιο αριθμό από
αυτό που προβλέφθηκε και προκύπτει μια διαφορά 22-23.000€. Τόσο μεγάλη αστοχία;
Λαζαρίδης: Σας είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ότι με την ευκαιρία
του συμπληρωματικού έργου που είχε γίνει για τον σκοπό αυτό, ότι ήταν μια αρχική μελέτη που
παρότι ήταν έργο της ΔΕΥΑΒ μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την τεχνική υπηρεσία.
Στην πράξη προέκυψαν συμπληρωματικές εργασίες. Έτσι έγινε και το νέο έργο κι ήρθε το
νέο έργο να συμπληρώσει το άλλο και γι’ αυτό βλέπετε κάποιες ποσότητες μεγαλύτερες ή
μικρότερες από αυτά που είχαμε περάσει.
Πάντως είναι εργασίες που έγιναν στην πράξη, έχουν παραληφθεί, είναι εκεί και στέκονται
και μπορείτε να τις δείτε.
Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα έργο που δεν το έχω ζήσει, είναι πριν το 2010, είχε
σταματήσει δικαστικά και πληρώνεται τώρα
Μαρκούλης: Εδώ μιλούμε για ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και 7 χρόνια.
Ήδη ο εργολάβος έρχεται κι ενδεικτικά μας ζητά το ποσό των 9.541€ για αναθεώρηση
πλέον ΦΠΑ.
Ενώ ο εργολάβος ζήτησε με νέα τιμή στον 1ο ΑΠΕ για άλλα έργα, έρχεται και με τον 2ο
ΑΠΕ καταργεί αυτές τις εργασίες.
Νομίζω ότι έχουμε θέμα εδώ, κάτι δεν πάει καλά.
Για να είμαι ειλικρινής τα έργα δεν τα έχω δει αλλά από αυτά που διαβάζω βλέπω ότι κάτι
δεν πάει καλά στην ανάθεση του έργου.
Αυτή είναι η πεποίθησή μου και δεν μπορεί κανείς να μου την βγάλει από το μυαλό. Κι
εσείς αν έρθετε και τη διαβάσετε, καλοπροαίρετα αν καθίσετε και το δείτε, χωρίς να ψάχνετε
(γιατί βλέπετε ότι διαβάζω όλα τα θέματα αν και δεν κάθομαι μερικές φορές σε όλα τα θέματα).
Αλλά δεν είμαι σε όλα τα θέματα αρνητικός. Μπορεί σε κάποια να μην τοποθετούμαι, μπορεί να
ψηφίζω λευκό, που σημαίνει ότι έχω και την σχετική αίσθηση της ανοχής, αλλά εδώ δεν μπορώ
να το καταλάβω. Δηλ. τι άλλο πρέπει να κάνω; Και δε ρίχνω ευθύνη, αλλά έρχεται εδώ ο
εργολάβος και λέει ότι μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας.
Λαζαρίδης: Επικαλούμαι και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας, που έχει εγκρίνει τη μελέτη και δεν είδε τίποτε από αυτά που βλέπει ο
κ.Μαρκούλης.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Αποστολόπουλος, Α.Μαρκούλης,
Μ.Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την με αριθ. 57/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός
αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» που συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τον
επιβλέποντα και Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων Ευθύμιο
Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ
193.836,35 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 0,01€.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός
αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές» που συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τον
επιβλέποντα και Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων Ευθύμιο
Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό 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 193.836,35 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 0,01€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 488 / 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

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ν.

Θ.

Κορωνάς

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-9-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

