ΑΔΑ: ΩΣΨ6ΩΞΡ-Υ4Γ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.12 10:47:46
EEST
Reason:
Location: Athens

Αρ. Απόφ. :

204/2018

Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 25ο
(Ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Τεχνικά έργα Ευζώνων»
Σήμερα την 25-09-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 16.640/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (14):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (17):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
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*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
-Έγκριση μελέτης του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις –
συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας».
Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Συμεωνίδου Σοφία.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Απουσίδη
Θεόδωρο ο οποίος για το το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η
οποία έχει ως εξής :
Ε ΙΣ ΗΓ ΗΣ Η - Α ΙΤ ΙΟ ΛΟ Γ ΙΚΗ Ε ΚΘ ΕΣ Η
(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη του έργου θεωρήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 151/2017 Α.Δ.Σ. έγκριση Τ.Π.
2018 & συνεχιζόμενα έργα του Δ. Παιονίας Ν. Κιλκίς με αντικείμενο την κατασκευή
του έργου: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΕΥΖΩΝΩΝ.
2. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Η Δημοπρασία του έργου έγινε την 28.11.2017 με το σύστημα υποβολής
προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το Ν.4412/16.
3. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
Στην Δημοπρασία αναδείχθηκε μειοδότης ο ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Ε.Δ.Ε.
με έκπτωση 40,27%.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 190/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας με
την 15/2018 απόφαση περί έγκρισης οριστικού αναδόχου της δημοπρασίας.
5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Το συμφωνητικό υπογράφτηκε την 2.3.2018 για συνολικό ποσό 18.516,84€ εκ
των οποίων 14.932,94€ για εργασίες, εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτα,
3.583,90€ για Φ.Π.Α.
6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
Επιβλέπων στο έργο ορίστηκε ο κύριος Τσιάτσαρος Γεώργιος, Πολιτικός
Μηχανικός με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5/2-3-2018 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Παιονίας.
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών της μελέτης ορίσθηκε σε έξι
(6) μήνες μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Με την υπ’ αριθμ. 175/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε
παράταση έως 2.11.2018.
8. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκε η σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το
οποίο περιλαμβάνει τέσσερις εργασίες που δεν είχαν τιμολογηθεί στην αρχική
μελέτη του έργου και προέκυψαν κατά την εκτέλεση, για την ορθή και έντεχνη
κατασκευή του.
9. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ Α.Π.Ε.
O προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε επειδή κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου βάση επιμετρήσεων και προμετρήσεων διαπιστώθηκε ότι:
1. ορισμένες εγκεκριμένες ποσότητες του έργου δεν επαρκούν για την
ολοκλήρωση του και πρέπει να αυξηθούν, άλλες πρέπει να μειωθούν
γιατί δεν απαιτούνται ή έχουν υπολογιστεί περισσότερες.
2. πρέπει να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν
στον προϋπολογισμό της μελέτης άλλα είναι απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του έργου και η χρήση τους δεν τροποποιεί το «βασικό
σχέδιο» του έργου.
3. Πιο συγκεκριμένα:
α) τα άρθρα AT-2.5, ΑΤ-3.2, ΑΤ-3.5, ΑΤ-4.1, ΑΤ-4.2 πρέπει να μειωθούν
διότι οι εργασίες που περιγράφονται στα ανωτέρω άρθρα δεν
κρίνονται απαραίτητες να εκτελεσθούν, η μείωση αυτή δεν επηρεάζει
το βασικό αντικείμενο του έργου.
β) τα άρθρα ΑΤ-1.1, ΑΤ-1.2, ΑΤ-1.4, ΑΤ-1.5, ΑΤ-1.6, ΑΤ-1.7, ΑΤ-3.1,
ΑΤ-3.3, ΑΤ-3.4, ΑΤ-3.6, ΑΤ-3.7, ΑΤ-4.3 πρέπει να αυξηθούν, χωρίς η
αύξηση αυτή να επηρεάζει το βασικό αντικείμενο του έργου.
γ) τα άρθρα ΑΤ-1.3, ΑΤ-2.1, ΑΤ-2.2, ΑΤ-2.3, ΑΤ-2.4 παραμένουν
αμετάβλητα.
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4. Όσον αφορά στις νέες εργασίες:
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του
Ν.3669/2008 και συντάχθηκε με υποχρεωτική εφαρμογή «κατά σειρά»
των περιπτώσεων α, β και γ του παραπάνω άρθρου, όπου:
α) για τις νέες εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για
παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς
αυτές,
β) για τις νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές για
παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες άλλα περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα
ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια και οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα
με τα τιμολόγια αυτά,
γ) για τις νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες 2
περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία
κόστους.
5. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται με το ποσό των απροβλέπτων. Η
δαπάνη των «επί πλέον» ποσοτήτων καλύπτεται από αυτή των «επί έλλατον»
και μέρους των απροβλέπτων. (άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/2008).
6. Συνολικά δεν επέρχεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου χωρίς Φ.Π.Α. και
γίνεται χρήση ποσού 1.946,80€ εκ των απροβλέπτων που αφορά στη δαπάνη
των νέων τιμών και μέρους των «επί πλέον» ποσοτήτων.
7. Τα απρόβλεπτα υπολείπονται στο ποσό των 0,98€.
8. Η χρήση των «επί έλαττον» εργασιών του έργου, δεν τροποποιεί το
«βασικό σχέδιο» της αρχικής σύμβασής, δεν θίγει την πληρότητα,
ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιείται για την
πληρωμή νέων εργασιών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική
μελέτη.
9. Η συνολική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. ανέρχεται με την ολοκλήρωση
των εργασιών του έργου στο ποσό των 18.516,84€, δεν παρουσιάζει
μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο και είναι σε ισοζύγιο.
Το έργο σύμφωνα με τον εν λόγω 1ο Α.Π.Ε. είναι ολοκληρωμένο και
λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους ένταξης και δημοπράτησης.
Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.
συνολικού ποσού 18.516,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και το
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του
1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
3. Τον ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» και Ν.4412/2016
4. Τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Ευζώνων
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1o Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) (τα οποία επισυνάπτουμε και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης) του έργου «Τεχνικά έργα Ευζώνων» το οποίο
εκτελείται από τον Ζηλελίδη Παναγιώτη ΕΔΕ και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
51/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 11ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

