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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 15/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/10/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 10/10/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2014

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα,
αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλαστράς»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το
παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος
έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ όπως συντάχθηκε από την
Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.
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ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ
που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A)   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.780.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και

Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 13/09/2011 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου αναδείχθηκε ανάδοχος η

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με συνολική προσφορά 7.516.191,21 € με

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

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

14/12/2012, όπου ορίζεται συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, διάστημα

δεκαοκτώ (18) μηνών.

Με την υπ΄ αριθμ. 72/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 1ος

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 105259/04-06-2013 σύμφωνης γνώμης

της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08

το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών και στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»

κάθε σύμβασης. Η σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά την τακτοποίηση

διαφορών στις τιμές μονάδας εργασιών που εντοπίστηκαν μεταξύ του τιμολογίου μελέτης και του

προϋπολογισμού μελέτης. Επίσης, τροποποιούνται οι ποσότητες των εργασιών του έργου, με βάση τις

εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και προμέτρηση των τμημάτων των εργασιών που

απομένει να εκτελεστούν.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών (των εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική

σύμβαση) καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 57 του

Ν. 3669/08. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στην παρ. 11.4 της Διακήρυξης και στην παρ. 7 της

Σύμβασης του έργου.
Β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατόπιν σύγκρισης των τιμών μονάδας των εργασιών μεταξύ του τιμολογίου μελέτης και του

προϋπολογισμού μελέτης προέκυψαν διαφορές στις τιμές μονάδας ορισμένων άρθρων. Ειδικότερα

προέκυψαν διαφορές των τιμών μονάδας των παρακάτω άρθρων-εργασιών :

1. Ημιταυ πολυαιθυλενίου με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), DN90/DN160 (Α.Τ.

32).

Η τιμή μονάδας του άρθρου που αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης είναι 500 €/τεμ, ενώ στον

προϋπολογισμό μελέτης είναι 450 €/τεμ.

2. Ημιταυ πολυαιθυλενίου με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο DN90/DN200 (Α.Τ. 32).

Η τιμή μονάδας του άρθρου που αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης είναι 600 €/τεμ, ενώ στον

προϋπολογισμό μελέτης είναι 500 €/τεμ.

3. Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (Ductile Iron) (Α.Τ. 38).
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Η τιμή μονάδας του άρθρου που αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης είναι 2,10 €/Kg, ενώ στον

προϋπολογισμό μελέτης είναι 1,60 €/Kg.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη σύμβαση του Έργου και τα ισχύοντα συμβατικά τεύχη το

τιμολόγιο μελέτης έχει μεγαλύτερη ισχύ από τον προϋπολογισμό μελέτης και ότι οι τιμές που αναφέρονται

στο τιμολόγιο μελέτης είναι σύμφωνες με τα Ενιαία Τιμολόγια Δημοσίων Έργων προκύπτει η ανάγκη

διόρθωσης των τιμών μονάδας των παραπάνω άρθρων-εργασιών στον συμβατικό προϋπολογισμό. Για

την τακτοποίηση – διόρθωση των παραπάνω τιμών δημιουργείται στον Α.Π.Ε. ένα νέο άρθρο με την ίδια

αρίθμηση και περιγραφή αλλά αναφέρεται ως «(τιμή τιμολογίου)» και περιλαμβάνει τη τιμή που αναφέρεται

στο τιμολόγιο μελέτης, ενώ η ποσότητα του αρχικού άρθρου μηδενίζεται.  Η δαπάνη των νέων άρθρων

καλύπτεται από την «επί έλασσον δαπάνη» των όμοιων άρθρων που καταργούνται.

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5.524.331,73 5.858.013,13 6.019.988,36

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 497.189,86 163.508,46 358,75

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.021.521,59 6.021.521,59 6.020.347,11

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 89.202,97 89.202,97 89.202,97

ΣΥΝΟΛΟ 6.110.724,56 6.110.724,56 6.109.550,08

ΦΠΑ 23% 1.405.466,65 1.405.466,65 1.405.196,52

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.516.191,21 7.516.191,21 7.514.746,60

Από τα απρόβλεπτα της ισχύουσας σύμβασης διατίθεται ποσό 163.149,71 € για την εκτέλεση νέων

εργασιών (εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση), ενώ το υπόλοιπο ποσό των

απροβλέπτων που απομένει ανέρχεται στα 358,75 €.

Επίσης, χρησιμοποιούνται ποσά που προέκυψαν από «επί έλασσον» δαπάνες με ανάλωση εντός της

ίδιας «ομάδας εργασιών» αλλά και με μετακίνηση σε άλλη «ομάδα εργασιών». Σε κάθε περίπτωση δεν

παραβιάζονται οι κανόνες – περιορισμοί (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08) που αναφέρουν ότι επιτρέπεται

η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών, στο

εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της

συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής  και ταυτόχρονα με

περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα

εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η «επί

έλασσον» δαπάνες χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών που αφορούν συμβατικές εργασίες

της αρχικής σύμβασης

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται

μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των 1.444,61 € (λαμβανομένου υπόψη του
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ΦΠΑ) και μειωμένη σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση (1ος Α.Π.Ε.) κατά το ποσό των 1.444,61 €

(λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ).

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

συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: 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.

Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης από το ΕΠΠΕΡΑΑ του
παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με Α.Π.:130888/23-09-2014

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

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί
του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλαστράς» όπως αυτός εγκρίθηκε και από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 149/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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