ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 710/2001
Περίληψη
Έγκριση διάθεσης απροβλέπτων δαπανών, 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής».
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-12-2001 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 Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
706/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Ουρσουζίδης, Σ. Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Ε.
Σοφιανίδης, Γ. Μανακούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-11-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 54/2001 μελέτη του Τ.Π. & Α. του Δήμου
Βέροιας και της 407/2001 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των
πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ Φ.Κατσώχης –
Ν.Ξηρομερίτης.
Η Κοινοπραξία με την υπ΄αριθ. πρωτοκόλλου Γ/5136/2-10-2001 αίτηση
αιτείται έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου πρωτοκόλλου
κανονισμού νέων τιμών καθώς και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου επτά
(7) μηνών, μετά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του
πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών.
Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ζητείται η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων
εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδος
νέων εργασιών απαραιτήτων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: Να εγκρίνει
τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών και το
χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου του θέματος.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Τσαμήτρου :Στο εισηγητικό σημείωμα δεν αναφέρονται οι προθεσμίες. Ποια
είναι η έναρξη του έργου; Ποια είναι η συμβατική προθεσμία και ποια η συμβατική
περαίωση; Η υπηρεσία εγκρίνει την παράταση, αλλά δεν μας λέει αν είναι με
αναθεώρηση ή όχι.
Υπάρχει ένα κενό στο χρονοδιάγραμμα, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, όπου δεν
υπάρχει εργασία Γιατί υπάρχει αυτό το κενό;
Λελεκάκης :Το χρονοδιάγραμμα, που είναι απαραίτητο να συνοδεύει μία
πρόταση, υπήρχε στο θέμα. Το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος δεν εργάσθηκε ο
ανάδοχος του έργου.
Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε με σχέδια και μελέτη του Υπουργείου
Μεταφορών, που είναι και ο κύριος χρηματοδότησης με 50 εκ. Εμείς κληθήκαμε μετά
τη δημοπρασία να το προσαρμόσουμε στο συγκεκριμένο οικόπεδο που είχαμε
προτείνει να κατασκευασθεί το έργο. Προέκυψαν 2 προβλήματα: Καταρχάς έπρεπε
να γίνει τα δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στο τμήμα αυτό που θα κατασκευασθεί
το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο
μέλλον και μάλιστα μετά την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη που έγινε σύμφωνα
με την εργολαβία της Δ.Παράκαμψης.
Η περιοχή αυτή είναι πευκοφυτεμένη προκειμένου να γλιτώσουμε κάποια από
αυτά τα πεύκα που θα είναι απαραίτητα και ποιο όμορφα όταν ολοκληρωθεί το
πάρκο αυτό, καθορίσαμε την τελική στάθμη που πρέπει να έχει το γήπεδο και
προέκυψε η κατασκευή ενός τοιχείου ύψους 1,5 μ, για να συγκρατήσει τα χώματα
και να ρθουν στο επίπεδο που θέλουμε.
Για όλα αυτά οι εργασίες προτάθηκαν να απορροφηθούν και να καλυφθούν
από τα απρόβλεπτα που είχε το ίδιο το έργο.
Προτείνουμε 7μηνη παράταση για να ολοκληρωθεί το έργο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 29-11-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε.
Λελεκάκη.
2.- Την με αρίθ. 54/ 2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αρίθ. 407/2001 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση
του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Φ. Κατσώχης – Ν. Ξηρομερίτης.
4.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου που
συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου
και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ζητείται η αύξηση
ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη για τη
συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
6.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής
αγωγής» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό
μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό,
Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
7.- Ότι με το παραπάνω Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ζητείται ο καθορισμός τιμής μονάδος νέων
εργασιών απαραιτήτων για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
8.- Την από 2-10-01 αίτηση της παραπάνω Κ/Ξ με την οποία ζητάει την παράταση
προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου επτά (7) μηνών.
9.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από
πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
10.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.
1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98,
του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), καθώς και των άρ. 43 και 45 του Π.Δ.
609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον
1 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
"Κατασκευή πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής" που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευαγγελία
Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα,
αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου
να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου
που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό
Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή
Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα ζητείται η αύξηση
ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη όπως αυτά
αναφέρονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευαγγελία Τσαρνούχα,
πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα
μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
Δ) Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του
παραπάνω έργου κατά επτά (7) μήνες.
ο

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 710/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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