ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 19/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 613/2010
Περίληψη
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του
έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως
και Βάρνας».
Σήμερα 30 Αυγούστου 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 26-8-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Μ.
Σ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 571/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Α. Δελαβερίδης,
Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 572/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 573/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 575/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 576/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 579/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 45ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 30/2010 μελέτη του έργου « Κατασκευή δικτύων
ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας.» που συντάχθηκε από το Τεχνικό
Τμήμα του Δήμου Βέροιας.
β) Την υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση των 45.000,00 €, σε βάρος του
ισχύοντος προϋπολογισμού και στον ΚΑ 30/7336.026 για την αντιμετώπιση της
δαπάνης του έργου, που προέρχονται από ΣΑΤΑ.
γ) Την υπ’ αριθμό 186/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που
εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
δ) Την υπ’ αριθμό 245/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε 13/04//2010 και
αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου « Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας.» την Ζητούνη Ευαγγελία Ε.Δ.Ε. με έκπτωση 12%.
ε) Στις 15-05-2010/αρ. πρωτ. Γ/Οικ/1596 υπογράφθηκε το συμβατικό
αντικείμενο της εργολαβίας συνολικού ποσού 39.597,83 € (Τριάντα εννέα χιλιάδες
πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και
της αξίας του Φ.Π.Α με 21 %, το οποίο αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη έργου
Για ΓΕ & ΟΕ 18%
Απρόβλεπτα 15 %
Αναθεώρηση
Δαπάνη για ΦΠΑ 21 %
Συνολική δαπάνη του έργου:

24.116,05 €
4.340,89 €
4.268,54 €
0,00 €
6.872,35 €
39.597,83 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εξήντα ημέρες
(60) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ δόθηκε παράταση εξήντα
ημερών (60) έως την 15-09-2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 8 παρ.1&2
του Ν.1418/84 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία της μελέτης λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Τα ποσά
των απρόβλεπτων δαπανών θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα που
συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ενώ η φύση του έργου δεν αλλάζει.
Με τον παρόντα 1ο & Τελικό Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων
όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις. Σημειώνουμε πως οι ποσότητες
των εργασιών δεν θα αλλάξουν με νέο Α.Π.Ε., αφού οι ποσότητες ήταν και είναι
οριστικές και ήδη εκτελεσμένες.
Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την
εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της
προμέτρησης και την έλλειψη πλήρης γνώσης για το παλαιό δίκτυο ύδρευσης και των
παροχών, και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ’ όψιν έργο που σημειωτέον,
έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων οδών
Φιλιππουπόλεως και Βάρνας.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών δε γίνεται χρήση επί
έλασσον δαπανών.
Οι αυξήσεις των δαπανών των ομάδων καλύπτονται αποκλειστικά από το
ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες που προέβλεπε η αρχική Σύμβαση και πιο
συγκεκριμένα:
Στην 1η ομάδα εργασιών Χωματουργικές εργασίες έχουμε αύξηση δαπάνης
εργασιών ποσού 1.716,96 € δηλαδή 15,49 % επί πλέον, χωρίς να αντιμετωπίζει
πρόβλημα στον έλεγχο υπέρβασης του ορίου κατά 20 %.
Στην 2η ομάδα εργασιών Σωληνώσεις – Δίκτυα Ύδρευσης έχουμε αύξηση
δαπάνης εργασιών ποσού 1.896,89 € δηλαδή 15,56 % επί πλέον, χωρίς να
αντιμετωπίζει πρόβλημα στον έλεγχο υπέρβασης του ορίου κατά 20 %.
Ο παρών 1ος & Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με
υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 649,34 € από το ποσό της εγκεκριμένης
σύμβασης, ήτοι κλείνει στο ποσό 40.247,17 €. Η υπέρβαση της δαπάνης οφείλεται
στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 21 % και σε 23 % μετά την τελευταία αλλαγή την 0107-2010
Ωστόσο είναι μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή
των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:
Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά
τεύχη.
Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες
δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση των επί έλλασον δαπανών μιας ομάδας εργασιών πάνω
από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση των επί έλλασον δαπανών στο σύνολο του έργου πάνω
από το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και
του έργου.
Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον παρόντα 1ο & Τελικό ΑΠΕ,
ανέρχεται στο ποσό των 40.247,17 € με Φ.Π.Α 23 %, ήτοι υπέρβαση κατά τις
εγκεκριμένης σύμβασης κατά τις 649,34 €.
Αρχικός προϋπολογισμός: 45.000,00 €
Αρχική σύμβαση: 39.597,83 €
Υπέρβαση: 649,34 €
Τελική δαπάνη: 40.247,17 €
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 & Τελικό
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 9-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 30/2010 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 245/2010 απόφασή της ΔΕ., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά
δημοπρασίας και η εκτέλεση του παραπάνω έργου από την Ευαγγελία Ζητούνη ΕΔΕ.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου
«Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», που συντάχθηκε
από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού
Τμήματος Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη
καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων
δαπανών του έργου και επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 39.597,83 συμβατικής
δαπάνης του έργου κατά € 649,34 (ή ποσοστό 1,64 %) λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την
τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
7.- 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.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων
ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα
Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο
Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου
«Κατασκευή δικτύων ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας», που συντάχθηκε
από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και
θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού
Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ
ευρώ 39.597,83 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 649,34 (ή ποσοστό 1,64 %).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 613 / 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
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

Χ.
Β.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-9-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

