ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/16-6-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 158

Περίληψη
Έγκριση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση
συμπληρωματικών
εργασιών
στο
έργο:
«ΕΡΓΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
αναδόχου
ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΔΕ, έγκριση 2ου ΑΠΕ του
έργου, άμεση εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών ως
«επείγουσες πρόσθετες εργασίες» και έγκριση παράτασης
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.31780/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Πατσίδου Δέσποινα
4) Βορίδης Δημήτριος
17) Πούλιος Χρίστος
5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
18) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6) Δρεμσίζης Ιωάννης
19) Ταρενίδης Παναγιώτης
7) Ηλιάδης Θωμάς
20) Τσέπελης Εμμανουήλ
8) Κολλάρος Γεώργιος
21) Φανουράκης Εμμανουήλ
9) Κυριακίδης Αλέξανδρος
22) Φωτιάδης Νικόλαος
10) Μούρκας Χρήστος
23) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
11) Μπένης Δημήτριος
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
13) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
2) Βασιλούδης Ηλίας
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Καλογερής Κρίτων
5) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

6) Μαζαράκης Σπύρος
7) Μπεκτές Σαμπρή
8) Τοπ Ισμέτ
9) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Φιλίππου Φίλιππος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ.
Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου
θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.27890/27-5-2014
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο εκτελείται με πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Σ.Α. ΕΠ 031/8.
Με την αρ.49/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, εγκρίθηκαν οι όροι
δημοπράτησης του έργου.
Με την αρ.127/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, εγκρίθηκε το πρακτικό της
από 9-4-2013 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη τον ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΕΔΕ με μέση
έκπτωση 11,00%.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε 21-6-2013 για ποσό 392.357,68 € (με Φ.Π.Α.), ήτοι
318.989,98 € για εργασίες και 73.367,70 € για Φ.Π.Α..
Ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του
ιδιωτικού συμφωνητικού.
Με την αρ. 356/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας
περαίωσης του έργου μέχρι 31-5-2014.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η μελέτη του έργου αφορά τη βελτίωση τριών τμημάτων ενδοδημοτικής οδοποιίας που ενώνουν οικισμούς
της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης με την αρ.14 Εθνική Οδό Ξάνθης-Σταυρούπολης-Δράμας.
Συγκεκριμένα στους οικισμούς Χαλέπι, Κάτω Καρυόφυτο και Νεοχώρι κατασκευάζονται τεχνικά
έργα οδού (τοίχοι αντιστήριξης, σωληνωτοί και κιβωτοειδή οχετοί ) καθώς και εργασίες οδοστρωσίας
και ασφαλτικών.
Στον οικισμό Νεοχωρίου βελτιώνεται το οδικό τμήμα που διέρχεται κάτω από τη σιδηροδρομική
γραμμή με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας, καθόσον το τμήμα αυτό
παρέχει μεγαλύτερη
ασφάλεια στους διερχομένους σε σχέση με την υπάρχουσα ισόπεδη διάβαση του ΟΣΕ.
Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών των εκσκαφών για τη διαμόρφωση και τη διαπλάτυνση
του ανωτέρω
οδικού τμήματος διαπιστώθηκε ότι ένα τμήμα
του υπάρχοντος τοιχείου
αντιστήριξης κατά μήκος της οδού, παράλληλα με τη σιδηροδρομική
γραμμή, έχει τελείως
επιφανειακή θεμελίωση, πράγμα το οποίο δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί στη φάση εκπόνησης της
μελέτης. Εξετάστηκαν διάφορα ενδεχόμενα αντιστήριξής του, στη φάση εκτέλεσης των εργασιών,
διαπιστώθηκε όμως, ότι κάτι τέτοιο αφενός θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό, αφετέρου δεν θα
αποσοβούνταν ο κίνδυνος ανατροπής του τοιχείου. Έτσι προτείνεται η ανακατασκευή αυτού.
Το ανωτέρω γεγονός αποτελεί ‘’απρόβλεπτη περίσταση ΄΄ κατά την εκτέλεση του έργου, και
αφορά ένα τμήμα μόνο του κατά μήκους υπάρχοντος τοιχείου του οποίου, λόγω της συγκεκριμένης
του θέσης (πλησίον της σιδηροδρομικής
γραμμής), δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων
εξακρίβωση του βάθους θεμελίωσής του.
Η επανακατασκευή του τμήματος του τοιχείου απαιτείται άμεσα διότι:
1) σε περίπτωση ανατροπής του, λόγω του ότι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη σιδηροδρομική
γραμμή, μόλις 5,00 μ., θα υπάρξει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος
2) πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης
των εργασιών της
βελτίωσης του
οδικού τμήματος
Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω εργασίας συντάχθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που
περιλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.1 και 2 του Ν. 3669/2008 «
Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης, με το Νο 2 / 16-4-2014 πρακτικό, εκφράζει
σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής δαπάνης 17.000 ευρώ
όπως καθορίζεται στον 2ο ΑΠΕ του έργου.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ με το αρ.πρωτ. 2666/7-5-2014 έγγραφο, μας γνωρίζει
ότι «σύμφωνα με την αρ.πρωτ.17917/14-4-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
που αφορά «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος / αναθεώρηση 2013
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ – κλείσιμο ΟΠΣ κλπ», καθώς και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 21198/6-5-2014
έγγραφο αποσαφήνισης της πιο πάνω εγκυκλίου, δεν είναι πλέον σήμερα δυνατή καμία καταχώρηση
τροποποίησης πράξης η οποία να αυξάνει τα ποσά του προϋπολογισμού με τον οποίο έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ΄΄.
Επίσης η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ με το αρ.πρωτ.3107/20-5-2014 έγγραφό της
διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του
έργου μέχρι 31-7-2014.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή :
1. ΄΄ Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του
έργου, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται
στην πρώτη σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά
την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν
τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν
μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές΄΄
2. Οι ανωτέρω εργασίες είναι επείγουσες για την αποτροπή άμεσου επικείμενου κινδύνου

3. Η

Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης κατά
17.000 ευρώ ήτοι ποσοστό 4,33%
4. Το θέμα, αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου και σύμφωνα με την παρ.2 του
άρθρου 1 του Ν.4257/14, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/10
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1) Την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών με τον ίδιο ανάδοχο του
έργου του θέματος και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 17.000 ευρώ
με ΦΠΑ (ποσοστό 4,33% της αρχικής σύμβασης), ήτοι για εργασίες με έκπτωση και όφελος
11.985,93 ευρώ, για απρόβλεπτα και αναθεώρηση 1.835,21 ευρώ
και ΦΠΑ 3.178,86 ευρώ,
σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων»
2) Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ. 392.357,68 ευρώ και επιπλέον τις εργασίες της Συμπληρωματικής
Σύμβασης δαπάνης 17.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
3) Την έγκριση για την άμεση εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών ως ΄΄επείγουσες πρόσθετες
εργασίες’’ σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων»
4) Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-7-2014 προκειμένου
να υπογραφεί και εκτελεστεί η Συμπληρωματική Σύμβαση».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση
καθώς και 1) τις αριθμ.49/2013 και 127/13 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 2) την αρ. 356/2013
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 3) το αρ.πρωτ.3107/20-5-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της ΠΑΜΘ 4) το Νο2/16-4-2014 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης
5) το γεγονός ότι το θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου και σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών με τον ίδιο
ανάδοχο του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΕΔΕ και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης,
συνολικής δαπάνης 17.000 ευρώ με ΦΠΑ (ποσοστό 4,33% της αρχικής σύμβασης), ήτοι για εργασίες με
έκπτωση και όφελος 11.985,93 ευρώ, για απρόβλεπτα και αναθεώρηση 1.835,21 ευρώ και ΦΠΑ 3.178,86
ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων».
Β) Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» ο οποίος περιλαμβάνει τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ συνολικής
δαπάνης με ΦΠΑ. 392.357,68 ευρώ και επιπλέον τις εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης
17.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Γ) Εγκρίνει την άμεση εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών ως «επείγουσες πρόσθετες
εργασίες» σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων»
Δ) Εγκρίνει τη παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» μέχρι 31-7-2014 προκειμένου να υπογραφεί
και εκτελεστεί η Συμπληρωματική Σύμβαση.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτριος, Ξυνίδης Αθανάσιος,
Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους η εισαγωγή του
εν λόγω θέματος είναι παράτυπη γιατί εισάγεται χωρίς να εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου για το χρονικό
διάστημα μετά τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών και η δημοτική
σύμβουλος Πατσίδου Δέσποινα η οποία όπως δήλωσε συμφωνεί με την εισαγωγή του θέματος λόγω του
κατεπείγοντος, μειοψήφησε όμως όσο αφορά τη πληρωμή του αναδόχου για την οποία και ζήτησε να γίνει με
την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος ψήφησε Λευκό.
……………….………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα

Ξάνθη 19-6-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα

