
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   189/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα 
Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής 
γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 58.711,40€. 

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 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. 10924/23-07-2020 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 επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 15/7/2020 Αιτιολογική Έκθεση 
του 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Αφορά την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  - Τακτοποιητικού 
(Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να 
αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές 
εργασίες. 

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 24-09-2019 και η 
έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 201/2019 απόφαση της Ο.Ε. , σύμφωνα με 
την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με 
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μέση έκπτωση 34% επί του προϋπολογισμού του έργου . Η παραπάνω απόφαση 
νομιμοποιήθηκε με απόφαση της 260/2019 της Ο.Ε.  

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-01-2020 για το ποσό του 38.749,53€ με ημερομηνία 
περαίωσης 23/5/2020. 

Με την υπ. αρ. 85/2020 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση εργασιών έως τις 
23/7/2020. 

Στις 25/6/2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου και εκδόθηκε σχετική 
βεβαίωση περάτωσης εργασιών από την υπηρεσία.  

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος  Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει 
μειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη 
λειτουργικότητα του έργου. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1 ° Α.Π.Ε. για τις εξής 
αιτίες: 

Αιτία 1η: ύπαρξη πετρωμάτων λιγνίτη στα 172 μέτρα από την στάθμη επιφάνειας.   

-Μείωση της διάνοιξης υδρογεώτρησης (Α.Τ. 1.02) κατά 78 μ  
-Μείωση της διεύρυνσης υδρογεώτρησης (Α.Τ. 1.04) κατά 78 μ 
-Μείωση χαλυβδοσωλήνα (Α.Τ. 1.05) κατά 30 μ 
-Μείωση χαλυβδοσωλήνα φίλτρων (Α.Τ. 1.06) κατά 42 μ 
-Μείωση χαλικόφιλτρου (Α.Τ. 1.13) κατά 2 μ3 

Με τον 1 ° Α Π Ε. – Τακτοποιητικό προτείνονται μειώσεις στις υπάρχουσες εργασίες 
για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση 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. 85/2020 απόφαση Ο.Ε.  
4. Την αριθ. 260/2019 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την με αριθ. πρωτ. 1304/24-01-2020 σύμβαση του έργου. 
6. Την από 15/07/2020 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  
του έργου με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 58.711,40€. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 189/2020 

     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΚΙΟΣΕΣ Π. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

ΑΔΑ: 692ΧΩΨΛ-ΠΛ9



 

ΑΔΑ: 692ΧΩΨΛ-ΠΛ9


		2020-08-03T09:47:34+0300
	Athens




