
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   28/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με 
τίτλο «Βελτίωση - Αποκατάσταση  Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού μελέτης 645.500,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, 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. 6877/29-01-2021 (Β’ 341), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
1473/03-02-2021 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                         
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 05/02/2021 Αιτιολογική 
Έκθεση 2ου ΑΠΕ (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση  Δημοτικών οδών 
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 
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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. 06/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου 
αναδείχθηκε η ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με μέση έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού του έργου 53,00%. 

Η σύμβαση υπογράφηκε την 10/09/2019 για το ποσό των 313.484,13€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 174.976,34€). 

Η σύμβαση τροποποιήθηκε, ως προς το φυσικό αντικείμενο του έργου, με τη με αριθ. 
191/2020 και ΑΔΑ 60ΓΙΩΨΛ-ΠΟΔ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ). 

Στο σκεπτικό της από 9-10-2020 εισήγησης της Διευθύνουσας υπηρεσίας, προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, η οποία αφορούσε τη χορήγηση 
παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, αναφέρεται: 

«Το αντικείμενο του έργου όπως αυτό διαμορφώθηκε και με τον 1ο ΑΠΕ 
ολοκληρώθηκε μέσα στη προβλεπόμενη από τη σύμβαση και τις τροποποιήσεις αυτής 
συμβατική προθεσμία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δόθηκε η εντολή στον 
ανάδοχο, από την υπηρεσία μας, μετά από την εντολή της διοικητικής αρχής του 
Δήμου για την εκτέλεση εργασιών επίστρωσης με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
του συνόλου των νέων πεζοδρομίων που κατασκευάστηκαν στο εν λόγο έργο στη Κ. 
Αμυνταίου. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη, είναι εργασίες 
οι οποίες εκτελούνται με μηχανικά μέσα αλλά η διάστρωση του ασφαλτικού 
πραγματοποιείται δια χειρός. Η διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας δια 
χειρός, δεν περιλαμβανόταν στα αρχικά συμβατικά τεύχη και ως εκ τούτου απαιτείται 
η έγκριση νέας τιμής (ΠΚΝΤΜΕ και ΑΠΕ). Επίσης, όπου απαιτήθηκε, εκτελέστηκαν 
εργασίες ανύψωσης φρεατίων ΟΚΩ εργασία η οποία επίσης δεν περιλαμβανόταν στα 
αρχικά συμβατικά τεύχη και θα πρέπει να εγκριθεί νέα τιμή. 

Έχει ζητηθεί από τη διοικητική αρχή του Δήμου να διερευνηθεί από την υπηρεσία μας, 
η δυνατότητα βαφής των νέων ασφαλτόστρωτων πεζοδρομίων μέσα από το έργο, 
εργασία η οποία δεν περιλαμβάνεται στα αρχικά συμβατικά τεύχη. Όπως ανέφερε και 
ο ανάδοχος στην αίτηση του,  πρόχειρος υπολογισμός της δαπάνης των εργασιών οι 
οποίες εκτελέστηκαν (έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο και ελέγχεται από την υπηρεσία 
μας, η 3η αναλυτική επιμέτρηση του έργου που περιλαμβάνει το σύνολο των 
εκτελεσθεισών εργασιών), δείχνει μείωση της δαπάνης του έργου κατά 17% περίπου, 
δηλαδή κατά 53.000,00€ περίπου (αρχική σύμβαση 313.484,13€)» 

Ο παρόν ΑΠΕ συντάσσεται για να εγκρίνει εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν και έχουν 
εγκριθεί με την 3η Αναλυτική επιμέτρηση του έργου, να εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (1ο ΠΚΝΤΜΕ) για την ενσωμάτωση στο 
έργο των νέων εργασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω στην εισήγηση και τέλος να 
εγκρίνει την εκτέλεση παρεμβάσεων σε επιπλέον σε τμήματα των οικισμών. 

Υποβάλλεται συνημμένα για έγκριση το 1ο ΠΚΝΤΜΕ με το οποίο συμφωνήθηκαν 
μεταξύ της Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου οι εξής νέες τιμές: 

ΝΤ1 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Πρόσθετη τιμή για τη κατασκευή δια χειρός», 
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ΝΤ2 «Βαφή επιφανειών πεζοδρομίων από σκυρόδεμα ή ασφαλτοσκυρόδεμα με 
έγχρωμο ακρυλικό υλικό» και  

ΝΤ3 «Ανύψωση στάθμης καλύμματος φρεατίου ελέγχου δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κοινής». 

Μετά από υπόδειξη της Διοικητικής Αρχής του Δήμου προτείνεται να εκτελεστούν 
παρεμβάσεις σε τμήματα οδών ως εξής: 

Κ. Αμυνταίου 

 Ανακατασκευή τμήματος της οδού Α. Παπανδρέου από το ύψος της πλατείας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (πρώην διάβαση ΟΣΕ) έως την υφιστάμενη 
διάβαση ΟΣΕ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την 
αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, την κατασκευής 
εργασιών οδοποιίας και την κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσεις 
κυκλοφορίας. 

 Ανακατασκευή της οδού Κοσκινά και τμήματος της οδού Ι. Δραγούμη από το 
ύψος του ΟΑΕΔ έως την οδό Παύλου Μελά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
περιλαμβάνουν την αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, 
την κατασκευής εργασιών οδοποιίας και την κατασκευή νέας ασφαλτικής 
στρώσεις κυκλοφορίας. 

Κ Αετού 

 Αποκατάσταση με ασφαλτόστρωση πλακόστρωτης οδού. Στην αρχική μελέτη 
προβλεπόταν η κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού μήκους 100μ 
επί συνόλου 175μ.  Μετά από εισήγηση της υπηρεσίας μας και σύμφωνη 
γνώμη της Διοικητικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου, εγκρίθηκε με τον 1ο ΑΠΕ η 
μη υλοποίηση της παρέμβασης αυτής καθώς για την εκτέλεση των εργασιών 
σε αυτή την οδό απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή της αρχικής 
μελέτης (στάθμη επιπέδου οικοπέδων όμορων ιδιοκτησιών χαμηλότερη από 
την νέα τελική στάθμη της οδού). Για την έντεχνη υλοποίηση της παρέμβασης 
απαιτείται η καθαίρεση των υφιστάμενων σκυροδεμάτων και η κατασκευή της 
νέας οδοποιίας. Με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην οικονομική 
διαχείριση του έργου όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω και καθώς υπάρχει 
η πρόθεση από τη Διοίκηση του Δήμου για την αποκατάσταση της οδοποιίας 
στη συγκεκριμένη οδό υποβάλλεται προς έγκριση η παρέμβαση ως εξής: 
καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης και της υποκείμενης 
κοιτόστρωσης, κατασκευή βάσης οδοποιίας και κατασκευή ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας.  

Η δαπάνη εργασιών, του 2ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18%, ανέρχεται στο ποσό των 230.740,26€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 15.874,36€ 
από την αρχική σύμβαση.  

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, 
απολογιστικών και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 312.612,87€ μειωμένη κατά 
871,26€ ή ποσοστό 0,28%  σε σχέση με αυτή της αρχικής σύμβασης.» 

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. 298/2018 απόφαση Δ.Σ. 
4. Την αριθ. 191/2020 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την με αριθ. πρωτ. 15483/10-09-2019 σύμβαση του έργου. 
6. Την από 05/02/2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
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7. Την εισήγηση του Προέδρου  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με 
τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 645.500,00€. 

Β. Ο κος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος και ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης δήλωσαν 
ότι δεν συμφωνούν με τη μη υλοποίηση της διάνοιξης νότιου δρόμου 
παράλληλου με παλιές σιδηροδρομικές γραμμές και στη νότια πλευρά αυτών, 
από τη διασταύρωση με οδό Κ. Καραμανλή και έως τον περιμετρικό δρόμο, 
δυτικά. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 28/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 
 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

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