
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   122/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και 
οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 225.613,06€. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από 
την με αριθμό πρωτ. 7948/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, 
σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κων/νος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του έβδομου (7ου) θέματος της ημερήσιας 
διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κος ΜΠΑΝΤΗΣ Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03/06/2020 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας 
Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2ου – Τακτοποιητικού 
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και 
οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου». 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες 
εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με 
σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - 
συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη 

ΑΔΑ: 6ΘΓ2ΩΨΛ-Φ4Π



προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» 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.  

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2018 και η 
έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 274/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου 
αναδείχθηκε ο κ. Ιωακειμίδης Σπυρίδων Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ με μέση έκπτωση 
επί του προϋπολογισμού του έργου 52,61%.  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 16/01/2019 για το ποσό των 107.093,21€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 63.437,72€). 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο περιλαμβάνει:  

 ΤΚ Φιλώτα: αποκατάσταση της ασφαλτόστρωσης σε δρόμο στο πίσω μέρος 
της παλιάς κοινότητας έως και την κεντρική πλατεία, η αποκατάσταση 
κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης από τον ΙΝ Αγίου Γεωργίου έως και την 
κεντρική οδό και η αποκατάσταση κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης με την 
κατασκευή νέας στον δρόμο του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα και έως την 
παλιά κοινότητα, 

 ΤΚ Λεβαίας: αποκατάσταση δρόμου Δημοτικού Σχολείου και Παιδικού 
Σταθμού έως τον κεντρικό (επαρχιακό) δρόμο, η κατασκευή ασφαλτικής 
στρώσης επί των οδών στην πλευρά του ΟΤ 43 και από την κεντρική 
(επαρχιακή) οδό έως την άκρη του ΟΤ 45 και την άκρη του ΟΤ 48, η 
διαμόρφωση του δρόμου στην παρειά του ΟΤ 72 στην άκρη της κοινότητας 
προς Φιλώτα και η διαμόρφωση του δρόμου μεταξύ των ΟΤ 62 και 63 από 
την κεντρική (επαρχιακή) οδό έως την άκρη του σχεδίου του οικισμού. 

 ΤΚ Αντιγόνου: κατασκευή πεζοδρομίου έναντι του ΙΝ Αγίου Υπατίου και επί 
του κεντρικού δρόμου (επαρχιακός), 

 ΤΚ Βεγόρας: κατασκευή κρασπεδώσεων και ασφαλτόστρωσης δρόμου εντός 
του οικισμού και επί των οικιών Παπαχαραλάμπους και Φραντζή και η 
αποκατάσταση δρόμου στην παρειά του Δημοτικού Σχολείου από τον δρόμο 
εισόδου στην κοινότητα έως την είσοδο του σχολείου, 

 ΤΚ Μανιακίου: διαμόρφωση μικρού κοινόχρηστου χώρου (οικία Μαλεζίδη) και 
κα-τασκευή ασφαλτόστρωσης επί του μικρού δρόμου κάθετα στην κεντρική 
οδό, 

 ΤΚ Αετού: κατασκευή ασφαλτόστρωσης στον τσιμεντοστρωμένο δρόμο 
εισόδου στον ΙΝ Αγ. Γεωργίου, 

 ΤΚ Σκλήθρου: κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δρόμου που οδηγεί στην οικία 
Δεληγιαννακη εντός του σχεδίου του οικισμού, 

 ΤΚ Πεδινού: διαμόρφωση και κατασκευή ασφαλτόστρωσης στον νέο κόμβο 
του Παιδικού Σταθμού εντός του οικισμού, 

 ΤΚ Βαρικού: κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δρόμου που οδηγεί στην οικία 
Γκέλη Νικολάου. 
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 αποκατάσταση του καταστρώματος οδοποιίας επί της γέφυρας Σουλού στην 
οδό Βεγόρας-Μανιακίου. 

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να 
τακτοποιήσει -εγκρίνει ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν από τη τελική επιμέτρηση 
του έργου. 

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, δεν υπάρχουν επί πλέον δαπάνες και η επί 
έλατον δαπάνη εργασιών θα περιέλθει στο αποθεματικό του Δήμου για άλλη χρήση.  

Η δαπάνη εργασιών, του 2ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18%, ανέρχεται στο ποσό των 84.523,62€ (χωρίς ΦΠΑ) μειωμένη κατά 1.841,85€ ή 
ποσοστό 2,13% από την σύμβαση.  

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και 
ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 104.809,29€ μειωμένη κατά 2.283,89€ ή ποσοστό 
2,13% από αυτή της εγκεκριμένης σύμβασης. 

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση 2ου - Τακτοποιητικού 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων 
και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου», ο οποίος συντάχθηκε για να 
καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του 
έργου.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Το εδ. η  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 98/2018 απόφαση Δ.Σ. 
4. Την αριθ. 274/2018 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την με αριθ. πρωτ. 801/16-01-2019 σύμβαση του έργου. 
6. Την από 03/06/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές 
κοινότητες Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 122/2020 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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