
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   325/2020 

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

Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με 
τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών 
και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€. 

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 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11/12/2020 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας 
Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπ’ όψη: 

 Την με αριθμό 22/2019 απόφαση ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση 
φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€. 

 τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου η οποία υπογράφηκε στις 09-05-2019 στο 
ποσό των 146.453,24€. 
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 Την αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και τη με αριθ. 
233/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση αυτού 

 Την αιτιολογική έκθεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και τη με αριθ. 
190/2020 απόφαση και ΑΔΑ: ΨΘΚΑΩΨΛ-ΠΞΑ της Ο.Ε. για την έγκριση 
αυτού 

 Την αιτιολογική έκθεση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου 
«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» ο οποίος 
συντάχθηκε για να εγκρίνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου και εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις αναλυτικές 
επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε..» 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου Α.Π.Ε. 

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, 
διαμορφώσεις οδών και πλατειών 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 
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 05/12/2018 και η 
έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 348/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου 
αναδείχθηκε ο Νικολαΐδης Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ με μέση έκπτωση 
επί του προϋπολογισμού του έργου 45,00%.  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 09/05/2019 για το ποσό των 146.453,24€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 83.523,05€). 

Η σύμβαση τροποποιήθηκε  με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος 
εγκρίθηκε την 7η Νοεμβρίου 2019, με την με αριθμό 233/2019 και ΑΔΑ: ΨΒΕΣΩΨΛ-
ΦΜΥ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε την 28η Ιουλίου 2020, με την με αριθμό 190/2020 και 
ΑΔΑ: ΨΘΚΑΩΨΛ-ΠΞΑ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου. 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο περιλάμβανε, την αποκατάσταση 
υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, τη διάνοιξη και 
κατασκευή νέων οδών και διαμορφώσεις σε πλατείες, εντός των εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλης των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι 
κάτωθι περιγραφόμενες παρεμβάσεις: 
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Κ. Αμυνταίου 

- Ασφαλτόστρωση πεζοδρομίων στην οδό 6ης Νοεμβρίου. Αρχικά προβλεπόταν η 
ασφαλτόστρωση  των πεζοδρομίων της οδού από το ύψος της οδού Περικλέους  έως 
το ύψος της Περιφερειακής οδού. Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και 
σύμφωνη γνώμη της παρούσας Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου, 
πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση στο σύνολο των πεζοδρομίων της οδού, δηλαδή 
από την οδό Εθνικής Αμύνης έως και την Περιφερειακή οδό.  

- Ασφαλτόστρωση της οδού Εμμανουήλ Παππά. 

- Ασφαλτόστρωση της οδού Αντωνίου Ζούγκα. 

- Ασφαλτόστρωση της οδού Καθηκούρη. 

- Ασφαλτόστρωση της οδού Κ. Χατζή.  

- Διάνοιξη δικτύου πεζόδρομων στο Ο.Τ. 228Α.  

- Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Αρχής 
του Δήμου Αμυνταίου ολοκληρώθηκε η κατασκευή οδοποιίας μεταξύ των ΟΤ 71 και 
71Β του σχεδίου πόλεως Αμυνταίου. Για τη διάνοιξη της οδού, εκτελέστηκαν εκσκαφές 
και επιχώσεις λαμβάνοντας υπόψη τις στάθμες των δρόμων στην αρχή και στο πέρας 
της οδού και κατασκευή οδοστρωσίας. 

Κ. Ξινού Νερού 

 - Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στον δακτύλιο πλησίον της κεντρικής πλατείας. 

Κ. Κέλλης 

 - Αποκατάσταση δρόμου πάνω από την εκκλησία προς τη βόρεια έξοδο. 

Κ. Φιλώτα 

- Αποκατάσταση οδού 1ου δημοτικού σχολείου. Έχει υλοποιηθεί από άλλη εργολαβία 
την άνοιξη -  καλοκαίρι του 2019. 

- Αποκατάσταση οδού εγκάρσιου στον κεντρικό (προέκταση οδού Ιερού Ναού Αγίας 
Παρασκευής). Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη γνώμη της 
παρούσας Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου και με δεδομένο την επικείμενη 
εκτέλεση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό η ασφαλτόστρωση 
δεν θα πραγματοποιηθεί.  

Κ. Λεβαίας 

- Αποκατάσταση οδού στην περιοχή των Ο.Τ. 43 – 44 – 45 – 46 – 47.  

- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλησίον της παιδικής χαράς της Τ.Κ. 
Λεβαίας.  

Κ. Πελαργού 

- Ασφαλτόστρωση οδού πλησίον της οικίας Σαββίδη Ελευθέριου. 

Κ. Αντιγόνου 

- Διάνοιξη οδού και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην κεντρική πλατεία (Ο.Τ. 32). 
Εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων επί της οδού,  πλησίον του Ιερού 
Ναού Αγίου Υπατίου  

Κ. Αετού 

- Ασφαλτόστρωση πλακόστρωτης οδού. Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν η 
κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού μήκους 75μ επί συνόλου 175μ.  
Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Αρχής 
του Δήμου Αμυνταίου, δε θα υλοποιηθεί η εργασία αυτή μιας και απαιτείται 
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διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή της αρχικής μελέτης (στάθμη επιπέδου 
οικοπέδων όμορων ιδιοκτησιών χαμηλότερη από την νέα τελική στάθμη της οδού. 
Αποτέλεσμα να απαιτείται καθαίρεση των υφιστάμενων σκυροδεμάτων και εκτόξευση 
του κόστους κατασκευής σε απαγορευτικό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων 
δράσεων του έργου). Αντί αυτού υλοποιήθηκε οδοποιία σε δημοτική οδό κάθετη της 
οδού προς Νυμφαίο (προς οικίες Σουμπάλη  και Νικολάου) 

 -Διάνοιξη οδού παράλληλου της κεντρικής οδού, πλησίον της οικίας Στυλιάδη 
Ευάγγελου.  

Κ. Βαλτονέρων 

- Πλακοστρώσεις στην κεντρική οδό, στα πεζοδρόμια των Ο.Τ. 27 – 34 – 35. 

- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στον χώρο του δημοτικού σχολείου 
της Τ.Κ. Βαλτονέρων. 

- Διαμορφώσεις στην πλατεία της Κοινότητας. 

Τ.Κ. Βαρικού 

- Κατασκευή τσιμεντόστρωσης σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας. 

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος ΑΠΕ) συντάσσεται για να 
εγκρίνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου και εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα 
Π.Π.Α.Ε..  

Η δαπάνη εργασιών, του 3ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18%, ανέρχεται στο ποσό των 112.171,28 € (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 2.336,42€ 
από τον 2ο Α.Π.Ε.. Επίσης στον παρόντα ΑΠΕ προτείνεται η μείωση της δαπάνης 
των απολογιστικών, δαπάνη η οποία προορίζεται για την αποπληρωμή στον 
ανάδοχο της δαπάνης που κατέβαλε, βάση τιμολογίων, για τη διαχείρηση των ΑΕΚΚ.  

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης των δαπανών για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 141.194,13€ μειωμένη κατά 5.259,10€ ή 
ποσοστό 3,59%  σε σχέση με αυτή της αρχικής σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ.»  

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
1. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την αριθ. 233/2019 απόφαση Ο.Ε. 
3. Την αριθ. 190/2020 απόφαση Ο.Ε.  
4. Την με αριθ. πρωτ. 8180/09-05-2019 σύμβαση του έργου. 
5. Την από 11/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
6. Την εισήγηση του Προέδρου  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και 
πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 325/2020 
     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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