ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 484/2010
Περίληψη
Έγκριση 1 Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εξωτερικός αγωγός
αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
ου

Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 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 1-7-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 31.ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 57/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.
β) Με την με αριθμ. 502/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.
ε) Με την με αριθμ. 706/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-11-2009, για ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην ΚΩΝ/ΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά
την προσφορά του (έκπτωση 54,12%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της
εγκεκριμένης διακήρυξης.
δ) Στις 21-12-2009/Γ οικ.5009 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό
ποσό:
Εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα έξι
λεπτά (193.836,36€), συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 30.948,66€ για Φ.Π.Α. (19%) .
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών κατά την προσφορά
ΓΕ + ΟΕ (18%)
Άθροισμα
Απρόβλεπτα:
Συνολική δαπάνη εργασιών:
Αναθεώρηση:
Δαπάνη για ΦΠΑ:
Συνολική δαπάνη του έργου:

118.968,71€
21.414,36€
140.383,10€
21.057,46€
161.440,60€
1.447,14€
30.948,66€
193.836,36€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε διακόσιες εβδομήντα (270)
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
ΣΚΟΠΟΣ 1ου ΑΠΕ
Η σύνταξη του 1ουΑΠΕ έγινε αφενός για την μερική απορρόφηση των απροβλέπτων
δαπανών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών,
αφετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες, που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του
έργου και δεν είχαν τιμολογηθεί.

Η αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την
εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της
προμέτρησης και την έλλειψη πλήρους γνώσης για το δίκτυο ύδρευσης, και να
ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ’ όψιν έργο.
Οι επιμέρους προτεινόμενες μεταβολές που περιλαμβάνει ο 1ος ΑΠΕ είναι:
1. Αύξηση ποσοτήτων εργασιών του προϋπολογισμού, εξ αιτίας σφαλμάτων και
ελλείψεων της
προμέτρησης.

2. Νέες τιμές που είναι αναγκαίες για την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του
έργου.
ΣΚΟΠΟΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να καθοριστούν οι τιμές για απρόβλεπτες
εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου που δεν μπορούν να
διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και δεν υπάρχουν στο συμβατικό τιμολόγιο και
συγκεκριμένα:

Ν.Τ.1 ΥΔΡ 3.12: «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για
την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ».
Ν.Τ.2 ΥΔΡ 1.01: « Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης».
Ν.Τ.3 ΥΔΡ 1.03: «Αναλάμποντες φάνοι επισήμανσης κινδύνου».
Ν.Τ.4 ΥΔΡ 1.02: « Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New
Jersey, από σκληρό πλαστικό».
Ν.Τ.5 ΟΔΟ Ε 10.2: « Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3’’».
Ν.Τ.6 Ε 8.3: « Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι».
Ν.Τ.7
ΥΔΡ 12.18.01: « Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα
(ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλόπανου».
Ν.Τ.8 ΥΔΡ 12.17: « Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ.) από
ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη».
Ν.Τ.9 ΟΙΚ 63.02: « Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 εκατ.».

Αυξήσεις ποσοτήτων
ΟΜΑΔΑ Α
Α.Τ.1

«Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m».
Από 1.264μ3 σε 1.270 μ3
Α.Τ.4

«Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m»
Από 67μ3 σε 75 μ3.
Α.Τ.7

«Επιχώσεις ορυγμάτων με φυσικό αμμοχάλικο (μπαζοχάλικο,πρόμηθεια, φόρτωση,
μεταφορά)»
Από 311 μ3 σε 320 μ3.

Α.Τ.8

«Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής»
Από 467 μ3 σε 470 μ3.
Α.Τ. 10

«Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου».
Από 750 μ3 σε 760 μ3.
ΟΜΑΔΑ Ε
Α.Τ.24

«Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα».
Από 72 μ2 σε 104 μ2.

Μετά τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι για την αποπεράτωση του έργου
και την πλήρη λειτουργικότητά του ακόμα και τμηματικά και μέχρι την ολοκλήρωσή
του, έγιναν οι αναγκαίες μεταβολές ποσοτήτων της αρχικής μελέτης με υπέρβαση των
σφαλμάτων της προμέτρησης που όμως δεν αλλοίωσαν τη φύση του έργου, η
εργολαβία κινήθηκε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που επιτρέπει ο Νόμος,
υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα πράγμα που είναι και το σημαντικό, οπότε και
εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. όπως προτείνεται, προκειμένου να
καταστεί δυνατή και η περαίωση κατά το Νόμο της παρούσας εργολαβίας, η
προσωρινή παραλαβή του, η αποπληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών από τον
Ανάδοχο και η χρήση του δικτύου.
Επειδή δεν υπάρχει απορρόφηση επί ελατων δαπανών δεν απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσιών Έργων.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας
Εργασιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τσιαμήτρου: Από ποιο σημείο συγκεκριμένα ξεκίνησε το έργο; Πού βρίσκεται
αυτή τη στιγμή και που θα φτάσει με την ολοκλήρωση όλου του προϋπολογισμού;
Από ό,τι κατάλαβα, εδώ έχουμε και συμπληρωματική σύμβαση. Βλέπω ότι είναι
μεγάλο το ποσοστό.
Δάσκαλος: Περίπου 70.000,00€ χρειάζεται συμπληρωματική σύμβαση.
Προέκυψε μεγάλο βάθος εκσκαφών και προέκυψαν και νέες εργασίες, οι οποίες δεν
προβλέφθηκαν από τη μελέτη. Η μελέτη συντάχθηκε από ένα γραφείο μελετητών της
Θεσ/νίκης. Υπέβαλαν τη μελέτη στο Δήμο, έγινε η δημοπράτηση και το
δημοπρατήσαμε.
Τσιαμήτρου: Μήπως πρέπει αυτή η διαδικασία να εγκριθεί;
Δάσκαλος: Τα χρήματα τα περιμένουμε από το ΘΗΣΕΑ. Δεν θα τα δώσει ο
Δήμος.
Τσιαμήτρου: Επειδή υπάρχει συμπληρωματική σύμβαση μήπως πρέπει να
εγκριθεί και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων;
Δάσκαλος: Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο γι’ αυτό το
φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά δεν θα το φέρναμε. Ξεκίνησε ο
αγωγός από τη γέφυρα Δήμητρας, συνδέθηκε από εκεί, συνέχισε, ανέβηκε όλη τη
Δήμητρας, μπήκε από τα στενά πίσω Τυρταίου, Ποσειδώνος και βγήκε πάνω στην
16ης Οκτωβρίου. Ξεκίνησε από το Πανόραμα και έφτασε έως τη στρατολογία.
Υπολείπονται 200 μέτρα ακόμη να εκτελέσει ο εργολάβος, ο οποίος το κυνήγησε
πάρα πολύ το έργο.
Τσιαμήτρου: Απ’ ό,τι ξέρω αυτό το έργο αφορούσε και τα Γιοτζαλίκια.

Δάσκαλος: Όχι. Σας το έχω ξαναπεί κα Τσιαμήτρου. Αυτός ο αγωγός ήταν για
να συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο ο οικισμός του Πανοράματος. Να πάνε τα λύματα
του οικισμού στον βιολογικό καθαρισμό. Υπάρχει αναμονή για τα Γιοτζαλίκια.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Δ.
Δάσκαλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης,
Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 57/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την αριθ. 706/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην
Κων/να Βασιλείου & Σία Ε.Τ.Ε.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εξωτερικός
αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές», που συντάχθηκε από τον
επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε
από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος
Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών
εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του
έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 193.836,36
δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
6.-Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από
πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθρου
43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός
αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές» που συντάχθηκε από τον
επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε
από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος
Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές» που
συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό
Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο
Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό
αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 193.836,36 δηλαδή όσο και η αρχική
συμβατική δαπάνη.
Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές»,

που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό
Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο
Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 484/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9 - 8 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

