
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   164/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. 
Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, και 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), 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9894/09-06-2022 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                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΠΑΝΤΗΣ Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10/05/2022 Αιτιολογική 
Έκθεση του 3ου 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 3 ου 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) και της Υ.Α 359881/20-12-
2021, ΦΕΚ 5983 Β (καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης), με σκοπό να 
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αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές 
εργασίες και την πρόβλεψη ποσού αναθεώρησης . 

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  

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 351/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 2ος ΑΠΕ 

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 3ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει  
αυξομειώσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 3 ο Α.Π.Ε. για τις εξής 
αιτίες:  

Αιτία 1η: Αύξηση ποσοτήτων εργασιών αντιστήριξης πρανών ορυγμάτων   

Λόγω ΠΠΑΕ και αναπροσαρμογής υψομέτρων εκσκαφής στα βαρυτικά τμήματα 
Λεβαίας και Φιλώτα θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες εργασιών αντιστήριξης 
πρανών. Ειδικότερα : 

Α.Τ. 17: αντιστηρίξεις παρειών χάνδακα με μεταλλικά πετάσματα. Προσθήκη  
2,281.63 μ2 

Αιτία 2η: Μείωση ποσοτήτων φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων  

Προκύπτει μείωση της ποσότητας όπως προμετρήθηκε ακολουθώντας τα σχέδια της 
μελέτης  

Ειδικότερα: 

Α.Τ. 4: Προσαύξηση τιμών φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και αμμοχάλικων : Μείωση  2,758.00 μ3 

Αιτία 3η: Μείωση ποσοτήτων επιχώσεων ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου  

Προκύπτει μείωση της ποσότητας όπως προμετρήθηκε ακολουθώντας τα σχέδια της 
μελέτης.  

 Ειδικότερα: 

Α.Τ. 15: Επιχώσεις ορυγμάτων με αμμοχάλικο. Μείωση 900 μ3 

Αιτία 4η: Μείωση ποσοτήτων αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων  

Προκύπτει μείωση της ποσότητας όπως κατασκευάστηκε, ολοκληρώθηκε και 
επιμετρήθηκε επακριβώς με βάση τα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα : 

Α.Τ. 22: αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Μείωση κατά 71 μ2 

Αιτία 5η: Μείωση ποσοτήτων εφαρμογής τεχνικών δονητικής διείσδυσης για 
την διέλευση δικτύων 

Προκύπτει μείωση της ποσότητας όπως κατασκευάστηκε, ολοκληρώθηκε και 
επιμετρήθηκε επακριβώς με βάση τα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα : 
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Α.Τ. 23: εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων. Μείωση 
κατά  6 μμ 

Αιτία 6η: Αύξηση ποσοτήτων αγωγών αποχέτευσης  PVC-U, SDR 41, DN 355 
mm  

Στο τμήμα Φ72 – Φ77 του βαρυτικού αγωγού Λεβαίας (τμήμα 2), η Υπηρεσία 
αποφάσισε την μικρή παράκαμψη της όδευσης του αγωγού λόγω ύπαρξης ιδιωτικού 
φυτωρίου καρυδιών με αποτέλεσμα την αδυναμία εκσκαφής και τοποθέτησης 
αγωγού όπως προβλεπόταν στα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα : 

Α.Τ. 17: αγωγοί αποχέτευσης  PVC-U, SDR 41, DN 355 mm . Προσθήκη  89,87 μμ 

Με τον 3ο Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις εργασιών για την σωστή και λειτουργική 
υλοποίηση του έργου, εισάγονται ποσά αναθεώρησης ύψους 150,000,00 €  και 
ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου. 

Το ποσό των καθαρών εργασιών αυξάνεται από 1.212.449,53 σε  1.239.061,81 € 

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών μειώνεται από 42.661,64 σε 
16.049,36 €. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται (λόγω της αναθεώρησης) από 
1.318.619,78 σε 1.468.619,78 €.» 

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. 351/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.  
6. Την αριθ. πρωτ. 1667/12-05-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής 

Δέσμευσης (3ος ΑΠΕ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ 
7. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.  
8. Την από 10/05/2022 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
9. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 3ο 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 164/2022 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

   Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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