
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   323/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με 
τίτλο «Μετατοπίσεις Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης» 
προϋπολογισμού μελέτης 24.000.00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
18437/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της 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. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 23/11/2020 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας 
Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

« ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Μετατοπίσεις Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης». 
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Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, του άρθρου 156 όπως ισχύει (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), 
παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό 
να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές 
εργασίες. 

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/08/2018 με την αριθ. 
98/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία 
ανάδοχος εκτέλεσης του έργου είναι η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ.  

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 03/12/2019 για το ποσό του 24.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 19.110,85 €, 
απολογιστικά 243,99 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 30/06/2020. 

Διαπιστώθηκαν στη φάση της κατασκευής, οι παρακάτω διαφοροποιήσεις, σε σχέση 
με τις προμετρητικές ποσότητες της μελέτης, όπως προέκυψαν από τα εγκεκριμένα 
Π.Π.Α.Ε. και την Τελική Επιμέτρηση του έργου και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τη ολοκλήρωση του έργου.  

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας 
εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για 
την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι: 

1. Ν. 4412/2016 

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή 
παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη 
δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των 
σχεδίων και της μορφής του έργου. Εγκρίνονται οι εργασίες ως 
κατασκευάστηκαν και οι όποιες αλλαγές του έργου. 

Επισυνάπτεται η Τελική Επιμέτρηση εργασιών στην οποία αποτυπώνονται όλες οι 
προαναφερθείσες αλλαγές. 

Με τον 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου. 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 19.110,85 9.201,84 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,00 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 243,99 243,99 

Φ.Π.Α. 4.645,16 2.267,00 

ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 11.712,83 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
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3. Την αριθ. 98/2019 απόφαση Ο.Ε.  
4. Την με αριθ. πρωτ. 21178/03-12-2019 σύμβαση του έργου. 
5. Η αριθ. 08 / 04 / 04.12.2020 πράξη του ΣΔΕ ΠΕ Φλώρινας 
6. Την από 23/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με 
τίτλο «Μετατοπίσεις Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης», 
προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€. 

Β. Εγκρίνει τις εργασίες ως κατασκευάστηκαν και τις όποιες αλλαγές του 
έργου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 323/2020 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

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