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Α Π Ο Φ Α Σ Η 03/28-01-2019
Από το πρακτικό της 1ης/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πυλαίας Χορτιάτη
Στο Ασβεστοχώρι σήμερα την 28η Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ. Ε. Υ. Α.) Πυλαίας Χορτιάτη μετά από την με αριθ. πρωτ.: 128/2501-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του
συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στο κατωτέρω θέμα:
Θέμα 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης με
τίτλο «Επικαιροποίηση – Μερική τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη».
Πριν από τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το
σύνολο των επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπουτσιβάρης Χρήστος
2. Αντωνιάδης Ελευθέριος
3. Σακαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
4. Τάνης Συμεών (ως αναπληρωματικό μέλος)
5. Παπανικολάου Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ματζάρης Διαμαντής
2. Γκουτζιώτου Χρυσοβαλάντω

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής κ.
Δαφέρμος Σαράντος.
Παραβρέθηκε επίσης και η υπάλληλος Μητσάκη Παρασκευή, ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Γεν. Διευθυντής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 3ο,
με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και είπε: Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
αναγκαία αναβάθμιση των υδρευτικών της υποδομών η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη με την
175/04-09-2017 απόφασή της ανέθεσε τη μελέτη ΑΜ: 30/2017 «Επικαιροποίηση - Μερική
Τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής
Κοινότητας Ασβεστοχωρίου» στον κ. Νικόλαο Γ. Τάγρε, Πολιτικό Μηχανικό.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε από τον κ. Νικόλαο Γ. Τάγρε, Πολιτικό Μηχανικό σχετική
μελέτη αποτελούμενη από σχέδια και τεύχη αρχικού προϋπολογισμού 3.542.695,19 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ.
Η παραπάνω μελέτη είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 96/06-06-2018 απόφαση του ΔΣ της
ΔΕΥΑ.
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Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2023/24-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη απεστάλη η τροποποιημένη μελέτη του έργου, μετά από έλεγχο που
διενεργήθηκε πριν τη δημοπράτηση του έργου, που περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές:
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
1. Αλλαγή τρόπου αντιστήριξης από ξυλοζεύγματα σε KRINGS για βάθη > 1,25μ. για
λόγους ασφαλείας των εργαζομένων.
2. Προστέθηκε σχετικό Άρθρο ΥΔΡ. Ν4.13 "Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα" στις περιπτώσεις που γίνεται εκσκαφή
σε τσιμεντοστρωμένες οδούς (δεν περιλαμβάνονται στην εκσκαφή.
3. Σχετικά με την ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού τροποποιήθηκαν τα εξής:
 Αντικαταστάθηκε το άρθρο της ασφαλτικής προεπάλειψης (ΟΔΟ Δ-3) με το
αντίστοιχο της ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψης (ΟΔΟ Δ-4) λόγω
ασφαλτικού υπόβαθρου.
 Το πάχος της επαρχιακής είναι 15 εκ. και το άρθρο της αποκατάστασης
καλύπτει μόνο τα 10 εκ. οπότε αυξήθηκε η ποσότητα της ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας σε όλο πλάτος της λωρίδα κυκλοφορίας.
4. Συμπεριλήφθησαν στα άρθρα εκσκαφών (ΥΔΡ 3.10.02.01 & ΥΔΡ 3.11.02.01) και
αποκαταστάσεων (ΥΔΡ 4.09.02 & ΥΔΡ Ν 9.10.05.01) οι εκσκαφές των μηκοτομικών
σώματων αγκύρωσεων, οι εκσκαφές και οι αποκαταστάσεις των KRINGS καθώς και
των αγωγών connection pipes.
5. Αφαιρέθηκε η ποσότητα των ξυλοτύπων για τις τσιμεντοστρώσεις – αποκαταστάσεις
από το άρθρο ΥΔΡ 9.01.
6. Διόρθωση των κιλών στο άρθρο ΥΔΡ 9.26 για τις τσιμεντοστρώσεις – αποκαταστάσεις
στον Συγκεντρωτικό Πίνακα του Τεύχους των Αναλυτικών Προμετρήσεων.
7. Συμπεριλήφθησαν στα άρθρα επιχώσεων (ΥΔΡ 5.05.01 & ΥΔΡ 5.07) και
αποκαταστάσεων (ΥΔΡ 4.09.02 & ΥΔΡ Ν 9.10.05.01) οι επιχώσεις και οι
αποκαταστάσεις των πυροσβεστικών κρουνών.
8. Διόρθωση προμετρήσεων μετά από επανέλεγχο των ποσοτήτων των άρθρων Γ02 και
Γ19 – Γ27 που αφορούν φρεάτια ΕΕΛ και δικλείδες φρεατίων.
9. Διόρθωση προμετρήσεων μετά από επανέλεγχο των ποσοτήτων του άρθρου Γ18 που
αφορά χαλύβδινες φλάντζες συγκόλλησης.
10. Διόρθωση προμετρήσεων μετά από επανέλεγχο των ποσοτήτων του άρθρου Γ37 που
αφορά μανόμετρα στα φρεάτια μειωτή πίεσης.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διόρθωση της τιμής του άρθρου ΟΔΟ Δ-8.1. (Λάθος στον υπολογισμό της δαπάνης
μεταφοράς).
Διορθώσεις βάση των παραπάνω προμετρήσεων από το τεύχος αναλυτικών
προμετρήσεων με τη διαφοροποίηση του τελικού ποσού.
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Συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ στο έργο με τη διευκρίνιση ότι το ποσό του ΦΠΑ
καταβάλλεται από τον κύριο του έργου.
ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Εκτενέστερη περιγραφή του άρθρου Γ.01 Υδροστόμιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο
λήψεων 2,5 ιντσών Ονομαστικής διαμέτρου 100mm Ονομαστικής Πίεσης 16 atm
ικανότητας 60m3/h.
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
1. Επεξήγηση των Άρθρων Β.08 έως Β.12 (Φρεάτια μειωτών πίεσης, Φρεάτια ρύθμισης
πίεσης και παροχής και τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού).
2. Για τις τιμές του εμπορίου των σχετικών άρθρων συμπεριλήφθησαν τουλάχιστον δύο
προσφορές για υψηλές τιμές και τιμοκατάλογοι για τις μικρές. (Ομοίως έγιναν
αντίστοιχα οι αλλαγές και στο τεύχος Τιμολογίου).
ΤΕΥΧΟΣ Ε.Σ.Υ.
1. Αλλαγή του ποσού του προϋπολογισμού όπου υπάρχει.
2. Προσθήκη των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών στο άρθρο 6.
3. Προσθήκη παρατήρησης σχετικά με εγγυήσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα
διακήρυξης (01/10/2018) στο άρθρο 7.
4. Προσθήκη παραγράφου για την χρηματοδότηση στο άρθρο 23 και 25.
ΣΧΕΔΙΑ
ΥΔΡ.5_ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ
Αλλαγή τρόπου αντιστήριξης από ξυλοζεύγματα σε KRINGS για βάθη > 1,25μ.
ΥΔΡ.7_ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
Προστέθηκε σχέδιο λεπτομερειών σχετικά με αγκυρώσεις τύπου ΓΑΜΜΑ.
Οι παραπάνω αλλαγές επιφέρουν αλλαγή στον προϋπολογισμό του έργου από 3.542.695,19
ευρώ σε 3.608.151,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Επίσης με το υπ’αριθμ. 2252/24-01-2019 έγγραφο της της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη απεστάλη η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών της σύμβασης για
την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.
Ζητείται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη όπως:
 εγκρίνει την τροποποιημένη 30/2017 μελέτη με βάση την τεχνική έκθεση και τον νέο
προϋπολογισμό.
 Εγκρίνει τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών της σύμβασης για την εκπόνηση της
ανωτέρω μελέτης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, ύστερα από διαλογική
συζήτηση, όπως αυτή είναι καταγραμμένη στα επίσημα πρακτικά:

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την τροποποιημένη 30/2017 μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση – Μερική
τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της
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Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη» με βάση την τεχνική
έκθεση και τον νέο προϋπολογισμό.
2. Εγκρίνει τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών της σύμβασης για την εκπόνηση της
ανωτέρω μελέτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.03/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

