ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 33/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 725/2001
Περίληψη
«Έγκριση
1ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα
Εργασιών, διάθεσης μέρους των απροβλέπτων
δαπανών και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας, Τμήμα:
Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης».
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 13-12-2001 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 22 μέλη.
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Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση των υπ’ αριθ. 735
& 736/2001 αποφάσεων προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης
και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία της υπ’ αριθ.
735/2001 απόφασης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 01/2001 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 100/2001
απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και
ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της 1577/27-3-2001
σύμβασης μεταξύ του αντιδημάρχου και του αναδόχου
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών τροποποιεί ορισμένες
ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα
με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.
Με τον υποβαλλόμενο 1ο Α.Π.Ε αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών
από 25747,992 δρχ. σε 27,747,612 δρχ. ή ποσοστό 7,77%. Το επιπλέον αυτό
κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών
του έργου.
Το εναπομένον ποσό των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται σε 2.197.844 δρχ.
Ο 1ος Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος στο συμβατικό ποσό των 42.351.349 δρχ.
Μετά την έγκριση του από το ΔΣ θα υποβληθεί στην Επιτροπή Διαχείρησης του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας προς τελική έγκριση, επειδή είναι όρος της απόφασης ένταξης
του έργου στο 3ο ΚΠΣ.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή
κατασκευή του έργου.
Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 26-9-2001 αίτηση (αρ. πρωτ. 4991/26-92001) για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, η οποία έχει λήξει
στις 27-6-2001 χωρίς να έχει αποπερατωθεί το έργο. Συγκεκριμένα στις 22-6-2001
εγέρθηκαν εναντίον του Δήμου μας από την κ. Καλπακίδου Καλιόπη ασφαλιστικά
μέτρα αναφορικά με το κυρίως έργο (υψόμετρα οδού και τοίχοι αντιστήριξης).
Από την ημερομηνία αυτή και ενώ εκκρεμούσε η κατασκευή των τελευταίων
170 μ. περίπου αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης μας απαγορεύτηκε με δικαστική
εντολή η συνέχιση των εργασιών μπροστά στο πρόσωπο αυτής της ιδιοκτησίας. Για
τον λόγο αυτό σταμάτησαν οι εργασίες τόσο του κυρίως έργου όσο και των
υδραυλικών έργων.
Ηδη ο Δήμος μας με τους νομικούς του συμβούλους προσέφυγε σε τακτική
δικάσιμο για τη διευθέτηση αυτού του προβλήματος.
Επειδή δεν ολοκληρώθηκε το έργο και επειδή δεν εκδόθηκε ακόμη απόφαση
του δικαστηρίου για το τι μέλλει γενέσθαι, είναι αναγκαία και σκόπιμη η χορήγηση
παράτασης της εκτέλεσης του έργου για ένα μήνα μετά την επανέναρξή του (όπως
ζητά και με την αίτησή του ο ανάδοχος). Επειδή είναι άγνωστη η ημερομηνία
επανέναρξης των εργασιών και επειδή ήδη είμαστε σε χειμερινή περίοδο με άσχημες
καιρικές συνθήκες προτείνεται η έγκριση παράτασης του έργου μέχρι τις 27-2-2002 ή
8 μήνες από τη λήξη του αρχικού χρόνου.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: Α) να
εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών όπως υποβάλλεται από την
υπηρεσία και Β) να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου για 8
μήνες ή άλλως μέχρι τις 27-2-2002 και μόνον για τις υπολειπόμενες εργασίες του
έργου.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
2.- Την υπ’ αριθ. 1/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την υπ’ αριθ. 100/2001 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω
έργου στον εργολάβο Γεώργιο Τοπαλίδη, Ε.Δ.Ε.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας, Τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» που
συντάχθηκε από τους επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των
καθαρών εργασιών από 25.747.992 δρχ. σε 27.747.612 δρχ. ή ποσοστό 7,77 % η
οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του
έργου.
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών και την ομαλή κατασκευή
του έργου.
7.- Την από 26-9-01 αίτηση του αναδόχου του έργου Γεωργίου Τοπαλίδη, ΕΔΕ με
την οποία ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη
Βέροιας, Τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» κατά ένα μήνα
από την τελεσίδικη απόφαση της δικαστικής διαφοράς του Δήμου με τον
προσφεύγοντα Σάββα Καλπακίδη.
8.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι δεν εκδόθηκε ακόμη απόφαση του
δικαστηρίου για το τι μέλλει γενέσθαι και διότι είμαστε ήδη σε χειμερινή περίοδο με
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
9.- Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α/10-12-96) καθώς και του αρθ. 43 του
Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την
παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84.
10.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά
αναφέρονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας, Τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης" που
συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.
Γ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας, Τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» που
συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού –
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα γίνεται αύξηση ορισμένων
ποσοτήτων εργασιών για τις οποίες η αντίστοιχη δαπάνη καλύπτεται από τα
απρόβλεπτα του ισχύοντος προϋπολογισμού.
Δ) Εγκρίνει την γενική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω
έργου για 8 μήνες δηλ. μέχρι 27-2-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 725/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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