
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   315/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου με τίτλο «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή πεζοδρομίων 
και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου 
Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 202.993,91 €. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου 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. 18127/21-10-2022 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 επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                   
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10/10/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου Α.Π.Ε. 

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών του έργου «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου 
Αμυνταίου». 

ΑΔΑ: ΨΣΥΣΩΨΛ-ΦΓΓ



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 
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 03/09/2020 και η 
έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 286/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου 
αναδείχθηκε η POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  με μέση έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού του έργου 26,81%.  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 16/03/2021 για το ποσό των 149.293,83€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 103.321,98€). 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση 
εργασιών αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων 
Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Αμυνταίου και των πεζοδρομίων των παρακείμενων 
οδών. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να 
επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι: 

 η ανακατασκευή του πεζοδρομίου Γυμνασίου, 

 η ανάπλαση πεζοδρομίων δημοτικής οδού Κήπων, 

 παρεμβάσεις στην αυλή του Ενιαίου Λυκείου, 

 παρεμβάσεις στον διάδρομο καθόδου προς το κτήριο του Ενιαίου Λυκείου. 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα και με τη μελέτη και τα οριζόμενα στον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).  

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει 
την δαπάνη των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η δαπάνη εργασιών, του 2ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18%, ανέρχεται στο ποσό των 115.402,00€ (χωρίς ΦΠΑ) μειωμένη κατά 2.848,37€ 
περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, από τον 1ο ΑΠΕ. Δεν 
προκύπτει δαπάνη επί πλέον εργασιών ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 2.848,37€ και διατίθεται στις πιστώσεις του έργου. 

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 11.470,78€ 
(περιλαμβανομένου των ΓΕ – ΟΕ 18% χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με τους συνημμένους 
πίνακες υπολογισμού αναθεωρήσεων των Γ2021, Δ2021 και Β2022 τριμήνων.   

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και 
ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 159.435,96€ αυξημένη κατά 10.435,96€ από την 
αρχική σύμβαση, δαπάνη η οποία καλύπτεται από πιστώσεις του έργου. 

 

ΑΔΑ: ΨΣΥΣΩΨΛ-ΦΓΓ



 

 ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 1ος ΑΠΕ (€) 2ος ΑΠΕ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 103.321,98 118.250,38 115.402,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 11.470,78 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 14.976,27 0,00 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  2.100,00 1.704,61 1.704,61 

Φ.Π.Α. 28.895,58 28.789,20 30.858,57 

ΣΥΝΟΛΟ 149.293,83 148.744,19 159.435,96 

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. 286/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 3570/16-03-2021 σύμβαση του έργου. 
5. Την από 10/10/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου 
6. Την αριθ. ΕΗΔ 7/15/18.10.2022 Πράξη του Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε. 

Φλώρινας 
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 
«Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή πεζοδρομίων και υπαίθριων 
χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού μελέτης 202.993,91 €, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που 
τον συνοδεύει, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, 
όπως ισχύουν σήμερα, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που 
δημιουργούνται στις αρχικές – συμβατικές εργασίες. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 315/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                       
                                                                                              4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                             
 

ΑΔΑ: ΨΣΥΣΩΨΛ-ΦΓΓ
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