ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 563/2001
Περίληψη
Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών,
1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και συμπληρωματικής σύμβασης
του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο.
Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης».
Σήμερα 8 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 4-10-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Ευστράτιος Λελεκάκης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
552/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τσαμήτρου
- Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 744/1999
απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και
ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ
ΑΤΕΒΕ και της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.
Με την 71/29-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
Με την αρ. πρωτ. Γ/3042/3-7-00 επιστολή του ο ανάδοχος ζητά οδηγίες για
την μετατόπιση ενός αγωγού ύδρευσης της πρώην κοιν. Πατρίδας, ο οποίος
διέρχονταν μέσα στον παλιό αγροτικό δρόμο, στη θέση του οποίου κατασκευάζεται
το παρόν έργο.
Ο αγωγός αυτός δεν ήταν αποτυπωμένος σε κάποια σχέδια της υπηρεσίας μας,
ούτε της ΔΕΥΑΒ, ούτε ανιχνεύθηκε από κάποιον μέχρι την ημέρα αυτή. Κατά
συνέπεια δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν εργασίες για τη μετατόπισή του, πράγμα
που έγινε για τους υπόλοιπους αγωγούς δικτύων. Γεγονός παραμένει όμως ότι οι
οποιοιδήποτε αγωγοί βρέθηκαν ή θα βρεθούν θα πρέπει να μετατοπισθούν στην
οριστική τους θέση (πεζοδρόμια ή ερείσματα) και όχι να οδεύουν ανεξέλεγκτοι μέσα
στα οδοστρώματα ή τα επιχώματα της οδού. Με τη λογική αυτή δόθηκε η ταυτάριθμη
συνημμένη απάντηση στον ανάδοχο. Η διευθέτηση του οικονομικού αντικειμένου
αφέθηκε για αργότερα, δηλαδή μέχρι την έγκριση της αναγκαίας συμπληρωματικής
σύμβασης.
Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Πίνακας –Συμπληρωματική Σύμβαση
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για τη μετατόπιση και
τακτοποίηση αυτού του αγωγού και αφήνει αμετάβλητες τις εργασίες της κύριας
σύμβασης όπως εγκρίθηκαν με τον 1ο Τ. Π.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται
σε 14.927.000 δρχ. με τον ΦΠΑ. Επειδή στην κύρια σύμβαση δεν υπήρχαν
συμβατικές τιμές για δύο εργασίες (σωλήνες PVC Φ160 και χυτοσιδηρά ειδικά
τεμάχια), συντάχθηκε το 1ο ΠΚΝΤΜΕ που συνοδεύει τον παρόντα 2ο Τ.Π. Οι τιμές
των εργασιών αυτών κανονίσθηκαν αναλογικά με τιμές ανάλογων εργασιών που
υπάρχουν στην κύρια σύμβαση.
Επισυνάπτονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει
σήμερα, το οποίο επιτρέπει την έγκριση και υπογραφή συμβάσεων
συμπληρωματικών εργασιών στα δημόσια έργα, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 8
παρ. 3δ του ΠΔ 334/2000 (αντικατέστησε εξ΄ολοκλήρου το ΠΔ 23/93), στο οποίο
περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις που επιτρέπεται η υπογραφή συμπληρωματικών
συμβάσεων. Στην παρούσα περίπτωση οι συμπληρωματικές εργασίες κατατάσσονται
στην περίπτωση 3δ του άρθρου 8 του ΠΔ 334/2000, σαν αναγκαίες λόγω
απροβλέπτων περιστάσεων. Η συνολική δαπάνη των 14.927.000 δρχ είναι σε
ποσοστό 2,6% της αρχικής κύριας σύμβασης και είναι μικρότερο του 50% που
επιτρέπεται.
Η έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης θεωρείται αναγκαία και
επιβεβλημένη για την τακτοποίση των εργασιών που εκτελέσθηκαν.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη
συμπληρωματική σύμβαση με συνολική δαπάνη 14.927.000 δρχ. όπως υποβάλλεται
από την υπηρεσία και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Επίσης ο προεδρεύων έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2ο Τακτοποιητικό
Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-9-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
2.- Την με αρίθ. 88/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αρίθ. 744/99 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα
με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του
παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ.
4.- Τον παραπάνω 2ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης»
που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου
και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – Συμπληρωματική σύμβαση
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για τη μετατόπιση και
τακτοποίηση του αγωγού ύδρευσης της πρώην κοιν. Πατρίδας και αφήνει
αμετάβλητες τις εργασίες της κύριας σύμβασης όπως εγκρίθηκαν με τον 1ο Τ.Π.
6.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από
Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης» που συντάχθηκε από τον
επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον
Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου
Βέροιας.
7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών,
του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της συμπληρωματικής σύμβασης για την τακτοποίηση των
εργασιών που εκτελέστηκαν.
8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του
Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα, και του αρ. 8, παρ. 1
του Ν. 1418/84 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του αρ. 8, παρ. 3δ του Π.Δ. 334/2000
με το οποίο αντικαταστάθηκε το Π.Δ. 23/93.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης»
που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου
και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο,
πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα
μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
Γ) Εγκρίνει την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης η συνολική δαπάνη
εργασιών της οποίας ανέρχεται στις 14.927.000 δρχ. με Φ.Π.Α.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 563 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Βέροια 1-11-2001
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