
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   351/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 32/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. 
Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€. 

Στο Αμύνταιο, στις 18 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) 
ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
69136/05-11-2021 (Β’ 5138), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17033/12-11-
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 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 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 22/10/2021 Αιτιολογική 
Έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου), η οποία έχει ως εξής: 

«Αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
"Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα". 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών), με σκοπό να αιτιολογήσει 
τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. 
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Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2020 και η έγκριση 
των πρακτικών της έγινε με την 142/2020 απόφαση της Ο.Ε. στις 23/6/2020, 
σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρία ΟΔΟ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 53.26%. Η 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 244/2020 
απόφαση της Ο.Ε. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/12/2020 για το ποσό του 1.318.619.78, με 
ημερομηνία περαίωσης στις 11/8/2022. 

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 1ος ΑΠΕ  

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 2ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει  
αυξομειώσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 2 ο Α.Π.Ε. για τις εξής 
αιτίες:  

Αιτία 1η : Αύξηση ποσοτήτων εργασιών αντιστήριξης πρανών ορυγμάτων   

Λόγω γεωτεχνικής μελέτης, όπου προβλέπεται αντιστήριξη για βάθος ορύγματος > 
1,8μ και ειδικότερα στον βαρυτικό Λεβαίας - τμήμα 3 αντιστήριξη για βάθος 
ορύγματος > 1,2μ και λόγω της υφιστάμενης κατάστασης (στενοί αγροτικοί δρόμοι, 
μη - δυνατότητα εφαρμογής ορύγματος τραπεζοειδούς διατομής ως εναλλακτική στην 
αντιστήριξη) θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες εργασιών αντιστήριξης πρανών. 
Ειδικότερα: 

Α.Τ. 16: αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. Προσθήκη 4998.29 μ2 
Α.Τ. 17: αντιστηρίξεις παρειών χάνδακα με μεταλλικά πετάσματα. Προσθήκη  
7345,25 μ2 

Αιτία 2η: Αύξηση ποσοτήτων προσαύξησης τιμών εκσκαφών λόγω ΟΚΩ  

Λόγω εύρεσης υπόγειων αγωγών σε μεγάλο μέρος των ορυγμάτων στην μέχρι τώρα 
υλοποίηση του έργου θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες προσαύξησης τιμών 
εκσκαφής λόγω ΟΚΩ   

Ειδικότερα: 

Α.Τ. 9 : Προσαύξηση τιμών εκσκαφών λόγω ΟΚΩ : Προσθήκη 1110 μμ 

Αιτία 3η : Αύξηση ποσοτήτων υποβιβασμού στάθμης υπογείων υδάτων    

Λόγω του μεγάλου βάθους εκσκαφής του κεντρικού Αντλιοστασίου Φιλώτα (περίπου 
6μ με βάση  τα σχέδια της μελέτης) και λόγω της εμφάνισης υπογείων υδάτων που 
προέρχονται από το κοντινό ρέμα Σουλού θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες 
υποβιβασμού στάθμης υπογείων υδάτων. Ειδικότερα : 

Α.Τ. 24 : Υποβιβασμός στάθμης υπογείων υδάτων. Προσθήκη 20 ΗΔ 

Αιτία 4η : Μείωση ποσοτήτων χρήσης εξοπλισμού σήμανσης   

Λόγω της εφαρμογής της μελέτης σήμανσης και της υφιστάμενης πορείας των 
εργασιών, απαιτούνται μικρότερες ποσότητες εργασιών σήμανσης. Ειδικότερα : 

Α.Τ. 1: Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. Μείωση κατά 344 μήνες 
Α.Τ. 2: Αναλάμποντες φανοί εργοταξιακής σήμανσης.Μείωση κατά 500 μήνες 
Α.Τ. 3: Προσωρινές γεφυρώσεις. Μείωση κατά 246 μήνες 

Αιτία 5η : Μείωση εκσκαφών, επιχώσεων και εγκιβωτισμού με άμμο 

Λόγω μη - αναγκαιότητας εφαρμογής μεταβλητού βάθους ορύγματος για τους 
καταθλιπτικούς αγωγούς (εξαναγκασμένη ροή), η Υπηρεσία αποφάσισε την 
εφαρμογή   ενιαίου βάθους ορύγματος (1,3 μ) στην τοποθέτηση καταθλιπτικών 
αγωγών, καθώς και την μη - εφαρμογή τραπεζοειδούς διατομής ορύγματος. Ετσι 
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μειώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες εκσκαφών, επιχώσεων και εγκιβωτισμού με 
άμμο. Ειδικότερα:  

Α.Τ. 5 : Εκσκαφές τάφρων σε εδάφη γαιώδη. Μείωση κατά  9256 μ3 
Α.Τ. 6 : Εκσκαφές τάφρων σε εδάφη βραχώδη. Μείωση κατά 459 μ3 
Α.Τ. 7 : Εκσκαφές ορυγμάτων σε εδάφη γαιώδη. Μείωση κατά 856 μ3 
Α.Τ. 8 : Εκσκαφές ορυγμάτων σε εδάφη βραχώδη. Μείωση κατά 27 μ3 
Α.Τ. 14 : Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός με άμμο. Μείωση κατά 923 μ3 
A.T. 15 : Επιχώσεις ορυγμάτων με αμμοχάλικο. Μείωση κατά 710 μ3 
Α.Τ. 19 : Επιχώσεις ορυγμάτων χωρίς ιδιαίτερη συμπύκνωση. Μείωση κατά 1656 μ3 
Α.Τ. 20 : Επιχώσεις ορυγμάτων με συμπύκνωση. Μείωση κατά 9455 μ3 

Με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις εργασιών για την σωστή και λειτουργική 
υλοποίηση του έργου και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.» 

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

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

Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.  
6. Την από 21/10/2021 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 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 351/2021 
     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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