
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   237/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. 
Νυμφαίου» προϋπολογισμού 24.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 14621/25-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα 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 πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Γρομπανόπουλος Τρύφων                                 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Χατζητιμοθέου Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                  
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 

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 12/08/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου». 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, Ν.4782/2021 όπως ισχύουν σήμερα, με σκοπό να αιτιολογήσει τις 
τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. 

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 31-05-2022 με την αριθ. 
133/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία 
ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την 

ΑΔΑ: 6Β4ΦΩΨΛ-7ΡΧ



επωνυμία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 999588196) με μέση έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού του έργου 0,00%. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 06/06/2022 για το ποσό του 24.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 14.352,58 €), στην 
οποία ορίστηκε ως χρόνος περαίωσης του έργου διάστημα 1 μήνας δηλαδή έως και 
την 06/07/2022. 

Για την ολοκλήρωση και τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου συντάσσεται ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες μικρές αυξήσεις 
ποσοτήτων, που είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και την λειτουργικότητα 
του έργου. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι oι νόμοι 4412/2016 και 4782/2021 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από μικρές αποκλίσεις των ποσοτήτων της 
αρχικής προμέτρησης του έργου σε σχέση με τις υλοποιηθείσες. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. προτείνεται με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου και οι δαπάνες 
τροποποιούνται ως εξής: 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 1οςΑΠΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14.352,58 16.355,78 

Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% 2.583,46 2.944,04 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 47,75 47,75 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 2.371,05 7,27 

Φ.Π.Α. 4.645,16 4.645,16 

ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 24.000,00 

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο των εργασιών του έργου.» 

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

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

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 133/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 108/2022 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την από 06/06/2022 σύμβαση του έργου. 
6. Την από 12/08/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου 
7. 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 
«Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 

ΑΔΑ: 6Β4ΦΩΨΛ-7ΡΧ



μελέτης 24.000,00€, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, η 
οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ν.4782/2021 όπως 
ισχύουν σήμερα, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που 
δημιουργούνται στις αρχικές – συμβατικές εργασίες. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 237/2022 
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. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
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