
1

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 3/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/02/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 09/02/2017

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) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 3-37/16-2-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :
«ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική
Έκθεση:

ΕΡΓΟ:«ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ.

A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.592,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 15/12/2016 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 17-173/ 28.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχοντας λάβει υπόψη

ΑΔΑ: 6ΠΟΧΟΛΚ8-7ΧΙ



2

το 1/2016 Πρακτικό Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Καρέλης Στυλιανός με
συνολική προσφορά 49.074,24 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 9.1.2017.
Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου είναι τρείς (3) μήνες με λήξη την
8η Απριλίου 2017.

1. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 2 του
Ν.4412/2016 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης: «Με το
κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως
δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και 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, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την
κατάρτιση των μελετών του έργου και 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. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν
μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων».

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες, αλλά μια ανακατανομή των
υπαρχόντων ποσοτήτων,  οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, διότι είναι τέτοια η φύση των
αποκαταστάσεων, γεγονός που δεν ήταν δυνατόν να προβλευθεί κατά την φάση της μελέτης.
Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων
της Σύμβασης. Εφαρμόζονται οι ήδη υπάρχουσες τιμές.

Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης περιλαμβάνει τις εργασίες:
1) Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250,
ανεξαρτήτως ονομαστική πιέσεως.
2) Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250,
ανεξαρτήτως ονομαστική πιέσεως.
3) Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
Η πρόοδος των εργασιών, οι τοπικές συνθήκες και οι έως τώρα ακριβέστερες επιμετρήσεις και
προμετρήσεις επέβαλλαν κάποιες μεταβολές στις αρχικές ποσότητες μεταξύ των δύο πρώτων άρθρων και
ανέδειξαν την αναγκαιότητα τροποποιήσεων των αρχικών ποσοτήτων οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν στον
παρόντα 1Ο ΑΠΕ.
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.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 34.269,32 29.324,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5.140,40 4.774,13
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 39.409,72 39.409,72
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 166,28 166,28
ΣΥΝΟΛΟ 39.576,00 39.576,00
ΦΠΑ 24% 9.498,24 9.498,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 49.074,24 49.074,24

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης διατίθεται ποσό 5.140,40 – 4.774,13 = 366,27 € για την
εκτέλεση των επιπλέον εργασιών. Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική στο ποσό των 49.074,24 €
(λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου,
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Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,

 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3-37/16-2-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

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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