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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 8/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 11/05/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 05/05/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-119/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της έκτακτης ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο :
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 1.820.400,00 €,

με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 07/06/2016 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την

υπ’ αριθμ. 7-98/23-06-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.

Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” με προσφορά

813.523,70 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 19/09/2016 (αριθμός

πρωτοκόλλου: 2873) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (12)

μηνών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.

3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε

σύμβασης. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες

κρίνονται  απολύτως απαραίτητες ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το

ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών έγινε με εφαρμογή του άρθρου 57

παρ. 6 και 7 του Ν. 3669/08 (περιπτώσεις α,β,γ). Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός έγινε ως

εξής :

- Περίπτωση α ( παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές εργασίες) : Σύμφωνα με τη περίπτωση

αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

- Περίπτωση β (εργασίες που υπάρχουν στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια) : Σύμφωνα με

τη περίπτωση αυτή καθορίστηκαν όλες οι νέες τιμές ΝΤ/1-1ΝΤ/2.

- Περίπτωση γ ( εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις α, β) : Σύμφωνα με τη περίπτωση

αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό

των Απροβλέπτων και την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες

Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και από την ανάγκη να

τακτοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις

των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

Οι επιπλέον ποσότητες από την αρχική σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες

Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

A.T. 1 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας

των πεζών.

(προτείνεται αύξηση 4,00 μήνες που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του

έργου, καθώς δεν είχε υπολογιστεί).

Α.Τ. 18  Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη
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απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2,

oνομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm

(προτείνεται αύξηση 2,00 μμ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης καθώς

δεν είχε υπολογιστεί ορθά το μήκος του δικτύου που αφορά στο συγκεκριμένο αγωγό).

ΝΤ. 1 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε

εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

(προτείνεται 150,00 m3 που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης, λόγω του

γεγονότος ότι κάποιοι οδοί έχουν εκτός από το ασφαλτικό και βάση από οπλισμένο

σκυρόδεμα).

ΝΤ. 2 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός

κατοικημένων Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m

(προτείνεται 45,00 τεμ που οφείλεται στο γεγονός ότι προτιμήθηκαν να τοποθετηθούν προκάτ

φρεάτια για τις κεντρικές βάνες ελέγχου του δικτύου, με σκοπό να αποφευχθεί η πολυήμερη

παραμονή ανοικτού σκάμματος στα σημεία αυτά η οποία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα (είτε

με οχήματα είτε με πεζούς).

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού

813.523,70 € (με Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απροβλέπτα (35.397,11 € από τα 84.886,66 €) και

κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός: 1.480.000,00 €
Φ.Π.Α. : 340.400,00 €
Σύνολο : 1.820.400,00 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός : 656.067,50 €
Φ.Π.Α. : 157.456,20 €
Σύνολο : 813.523,70 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός : 656.067,50 €
Φ.Π.Α. : 157.456,20 €
Σύνολο : 813.523,70 €
Συνολική υπέρβαση : 0,00 €
Φ.Π.Α. : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση : 813.523,70 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)
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αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Γιοβανούδη Χρήστου,

 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8-119/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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