
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 4/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/03/2017

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

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 16ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 4-63/9-3-2017.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ.  την έγκριση  του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:
ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ, σύμφωνα με την αιτιολογική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΑΑΑ ΙΙΙ ΤΤΤ ΙΙΙ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΕΕΕ ΚΚΚ ΘΘΘ ΕΕΕ ΣΣΣ ΗΗΗ
που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 219.924,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και

Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 01-02-2016 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε

με την υπ’ αριθμ. 3-25/23-02-2016 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχοντας λάβει υπόψη το 1/2016 Πρακτικό

Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. με συνολική

προσφορά 96.766,56 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κατόπιν των  απαραίτητων  εγκρίσεων  η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 10-

03-2016. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου είναι τρεις (3) μήνες με λήξη την
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10η Ιουνίου 2016. Μετά από τρείς παρατάσεις προθεσμίας η ολοκλήρωση της κατασκευής ορίζεται για την 31η

Μαρτίου 2017.

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: «Με τα ποσά των

απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται …… από

προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες

καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου………υπό την προϋπόθεση να μην

τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της,

όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες.

Β)   ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης περιλαμβάνει εν γένει τις εργασίες μετατόπισης των δικτύου

ύδρευσης που εμπλέκονται στο εύρος κατάληψης της αρτηρίας αλλά και των παράπλευρων οδών του έργου ΕΣΠΑ

με τίτλο «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου – Είσοδος Κιλκίς»

που εκτελείται υπό την επίβλεψη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ.

Ποιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στη μετατόπιση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης διαμέτρων Φ63,

Φ90, Φ125 και εκτείνεται σε ολόκληρο το μήκος του έργου ΕΣΠΑ.

Η πρόοδος των εργασιών, οι τοπικές συνθήκες και οι έως τώρα     ακριβέστερες επιμετρήσεις και

προμετρήσεις επέβαλλαν κάποιες μεταβολές στις αρχικές ποσότητες και ανέδειξαν την αναγκαιότητα νέων

εργασιών οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν στον 1ο Α.Π.Ε και στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η αύξηση στις ποσότητες των χωματουργικών εργασιών, στις σωληνώσεις, στις δικλείδες και στις

συνδέσεις του παλιού με το υφιστάμενο δίκτυο οφείλεται κυρίως στην επέκταση κάποιων αγωγών για την κάλυψη

των αναγκών των οικοπέδων των ιδιοκτητών, οι οποίοι αυξάνουν κατ’ αναλογία τις ποσότητες σε χωματουργικά και

σε δίκτυα αγωγού αντίστοιχων διατομών. Επίσης το γεγονός ότι βρέθηκαν αγωγοί οι οποίοι δεν υπήρχαν στο αρχικό

σχέδιο της μελέτης και οι οποίοι αποκόπτονταν κατά την κατασκευή του έργου, επέφερε την αναγκαιότητα επιπλέον

συνδέσεων στο νέο δίκτυο. Τέλος η απαραίτητη χρήση και απομόνωση των τμημάτων με δικλείδες αντίστοιχων

διατομών κατέστη υποχρεωτική για τον καλύτερο έλεγχο και χειρισμό του νέου δικτύου και την διευκόλυνση στην

άμεση επέμβαση του κάθε τμήματος.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου, ο οποίος παρουσιάζει μικρές

αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Η αρχική σύμβαση δεν θίγεται και

ολοκληρώνεται πλήρως ο στόχος, η καλή λειτουργία, ο έλεγχος και η πρακτικότητα του έργου.

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις και φαίνονται στο

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τον οποίο συνοδεύει η παρούσα έκθεση.

Γ)   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 57.965,66 66.175,02 66.175,02

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.433,82 11.911,50 11.911,50
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ΣΥΝΟΛΟ 68.399,48 78.086,52 78.086,52

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.259,92 0,00 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 12,60 12,60 12,60

ΣΥΝΟΛΟ 78.672,00 78.099,12 78.099,12

ΦΠΑ 23% 18.094,56 - -

ΦΠΑ 24% - 18.667,44 18.667,44

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 96.766,56 96.766,56 96.766,56

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης διατίθεται ποσό 10.259,92 € για την εκτέλεση νέων

εργασιών και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική και με τον 1ο ΑΠΕ στο ποσό

των 96.766,56 € (λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει αλλαγές σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και

συγκεκριμένα στα κάτωθι: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες

δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2ου 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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.

 Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4-63/9-3-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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