
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   385/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 36/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου με τίτλο «Αναπλάσεις συντηρήσεις Κ.Χ.-οδών και πλατειών 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 09:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, 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. 
77146/11-12-2021 (Β’ 5816), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19175/17-12-
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 τέσσερα (4) μέλη. 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 20/12/2021 Αιτιολογική 
Έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
«Αναπλάσεις συντηρήσεις Κ.Χ. - οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» 
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου), η οποία 
έχει ως εξής: 

«Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών του έργου “Αναπλάσεις συντηρήσεις Κ.Χ. - 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 
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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.  

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου με τη με αριθμό 1536/2021 (Αριθ. πρωτ. 16442/02-11-2021) 
αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με 
μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 2,00%.  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 22-11-2021 για το ποσό των 72.928,79€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 42.753,68€). 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο αφορά εργασίες ανακατασκευής του 
οδοστρώματος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Κ. Φιλώτα, δι’ ασφαλτικού 
μίγματος, από το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου έως και τη διασταύρωση στο 
πάρκο Αγίας Παρασκευής και όχι μέχρι το φανάρι όπως περιέγραφε η τεχνική 
περιγραφή και σύμφωνα με την προμέτρηση εργασιών. 

Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες 
αποξήλωσης – φρεζαρίσματος - του παλαιού οδοστρώματος με μηχανικά μέσα 
(χρήση φρέζας) και κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Α.Σ 12,5), με 
χρήση ασφαλτικού μίγματος και προηγούμενη εφαρμογή προεπάλειψης με 
ασφαλτικό διάλυμα.  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης και τις αναλυτικές προμετρήσεις 
εκτελέστηκαν εργασίες ως εξής: 

• Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 
• Καθαρισμός της επιφάνειας από τα άχρηστα προϊόντα  
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 
• Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει 
επιπλέον ποσότητες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

Επιλέχθηκε η ανακατασκευή του συνολικού μήκους της οδού μέχρι και το φανάρι.  

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται εξολοκλήρου 
από τη δαπάνη των απροβλέπτων.  

Η δαπάνη εργασιών, του 1ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18%, ανέρχεται στο ποσό των 58.016,76 € (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 7.567,30€ 
από την αρχική σύμβαση.  

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και 
ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 72.928,64 € μειωμένη κατά 0,16 € από 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) 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. 337/2021 απόφαση Ο.Ε.  
4. Την με αριθ. πρωτ. 17627/22-11-2021 σύμβαση του έργου.  
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5. Την από 20/12/2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 

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

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Αναπλάσεις συντηρήσεις Κ.Χ.-οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 385/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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