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ΘΕΜΑ:    Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τελικού-Τακτοποιητικού) 
εργασιών  και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης 
αστικού τοπίου στη Βέροια» 
 
ΣΧΕΤΙΚΟ: α) Το με αριθμό πρωτ. 1296/16-03-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας   
                     Διαχείρισης Ε.Π  Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  
                β) Το 2ο πρακτικό/21-03-2018 πράξη 14/2018 του Τεχνικού Συμβουλίου  
                   Δημοσίων Έργων Π.Ε Ημαθίας 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2011 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.858.402,00  € 
Ποσό Αρχικής Σύμβασης                          4.622.795,9 € 
  
Σύνολο σύμβασης (τελικό)                      4.020.278,56€ 
Ανάδοχος: ΚΑΣΤΩΡ Α.Έ 
Συμβ. Δαπάνη:  3.758.370,65€ +  864.425,25  € για Φ.Π.Α.=       4.622.795,90 € 
1ος Ανακ. Πίνακας:  3.680.789,33€ +  846.581,55 € για Φ.Π.Α.=  4.527.370,88 € 
2ος Ανακ. Πίνακας:  3.619.790,19€ +  832.551,74 € για Φ.Π.Α.=  4.452.341,93 € 
3ος Ανακ. Πίνακας:  3.550.810,16€ +  816.686,34 € για Φ.Π.Α.=  4.367.496,50 € 
4ος Ανακ. Πίνακας:  3.550.810,16€ +  816.686,34 € για Φ.Π.Α.=  4.020.278,56€ 
Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α.   7341.002 (2015)   
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,81 %              ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης  Αρχιτέκτων Μηχ/κός , Δαλιγκάρος Σωκράτης 
Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΤΕ, Συμεών Καραγαβριηλίδης  Μηχ/κός Έργων Υποδομής 
 



Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την  υπ’αρ. πρωτ.28344 /11-6-12  σύμβαση του 
έργου για το συνολικό ποσό των 3.758.370,65€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 
864.425,25€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 
4.622.795,9 €.  
Ο 4ος Α.Π. ο οποίος είναι τακτοποιητικός και τελικός του έργου του θέματος, είναι 
μειωτικός και συντάσσεται με σκοπό να περιλάβει τις δαπάνες και τις απομειώσεις  που 
δημιουργούνται από: 
-Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω της ολοκλήρωσης του φυσικού 
αντικειμένου και της έγκρισης της τελικής επιμέτρησης. 
Με τον παρόντα 4ο  Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν 
από την τελική επιμέτρηση (απόφαση Δ.Σ 389/2016). 
 Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση 
και ολοκλήρωση του έργου και ήταν απαραίτητες γιατί μόνο μετά την εγκατάσταση του 
αναδόχου και την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης 
της κατάστασης του έργου στο οποίο εκτελεστήκαν οι υπ’ όψη εργασίες. Οι 
αυξομειώσεις οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς της προμέτρησης 
κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης αλλά και σε σφάλματα-παραλείψεις της 
προμέτρησης πάλι κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης. 
Ο μελετητής του έργου ο οποίος είναι ο Δήμος Βέροιας είναι σύμφωνος με τις παραπάνω 
αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από την συνολική καταγραφή των 
ποσοτήτων των εργασιών και την απαίτηση για την σύνταξη του 4ου ΑΠΕ.  
 

 Β.1  Συμβατικές εργασίες 

Στον παρόντα 4ο ΑΠΕ τελικό-τακτοποιητικό δεν υπάρχουν νέες τιμές παρά 
αντιμετωπίζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική 
επιμέτρηση (Απόφαση Δ.Σ Βέροιας 389/2016), η αναθεώρηση, η αύξηση του ΦΠΑ από 
23% σε 24% και ο μηδενισμός των αδιάθετων απροβλέπτων.  
 
Οι εργασίες των ομάδων 1, 3 και 4 παρουσιάζουν μειώσεις ποσοτήτων. 
Οι εργασίες των ομάδων 2,5,6,7  και 8 παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων. 
 
Περιληπτικά: 
 Στην 1η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση   της δαπάνης κατά 39.945,43€ ή 

μεταβολή ομάδας 15,92%   η οποία είναι αποδεκτή  και μικρότερη του ορίου του 
20%.Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1ο 2ο & 
3ο ΑΠΕ ήταν της  τάξεως των 18.368,33€ και οι οποίες καλύφθηκαν από τις 
απρόβλεπτες δαπάνες.  

 Στην 2η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 47.624,18 € ή 
μεταβολή ομάδας 15,54%  που καλύπτεται με χρήση μέρους της επί έλασσον 
δαπάνης της 1ης 2ης και 3ης ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την 
ομάδα σύμφωνα με τον 1ο 2ο & 3ο ΑΠΕ ήταν της  τάξεως των 11.105,91€ και οι 
οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.  

 Στην 3η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση  της δαπάνης κατά 29.377,65 € ή 
μεταβολή ομάδας 30,12% από τα οποία το 20% είναι αποδεκτά ποσό 19.505,16€, 
ενώ το υπόλοιπο 10,12% ποσό 9.872,49€ μειώνει αντίστοιχα την σύμβαση. Οι 
νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1ο 2ο & 3ο ΑΠΕ 
και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4ου τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ ήταν της  
τάξεως των 6.336,76€ και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.  

 Στην 4η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση   της δαπάνης κατά 121.164,31€ ή 
μεταβολή ομάδας 10,27% η οποία είναι αποδεκτή  και μικρότερη του ορίου του 



20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1ο 2ο & 
3ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4ου τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι 
της  τάξεως των 35.257,32€ και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες 
δαπάνες.  

  Στην 5η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 44.420,50€ ή 
μεταβολή ομάδας 43,74%  που καλύπτεται το 20% με χρήση της επί έλασσον 
δαπάνης της 5ης ομάδας και κατά 23,74% σε ποσό 24.109,69€ καλύπτονται από 
τις απρόβλεπτες δαπάνες. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα 
σύμφωνα με τον 1ο 2ο & 3ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4ου τελικού-
τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι της  τάξεως των 55.518,29€ και οι οποίες καλύφθηκαν 
από τις απρόβλεπτες δαπάνες.  

 Στην 6η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 3.148,93 € ή μεταβολή 
ομάδας 1,15%  που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 6ης 
ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1ο 
2ο & 3ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4ου τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ 
είναι της  τάξεως των 20.146,70€ και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες 
δαπάνες.  

 Στην 7η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 49.441,65€ ή 
μεταβολή ομάδας 9,41% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 
7ης ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 
1ο 2ο & 3ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4ου τελικού-τακτοποιητικού 
ΑΠΕ είναι της  τάξεως των 27.816,36€ και οι οποίες καλύφθηκαν από τις 
απρόβλεπτες δαπάνες.  

 Στην 8η ομάδα εργασιών  έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 1.173,95€  ή  μεταβολή 
ομάδας 1,47% οι δαπάνες αυτές αφορούν νέες εργασίες που είχαν εγκριθεί με 
τον 3ο ΑΠΕ και καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.  
 

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις δαπανών των ομάδων εργασιών, άρα και με τις 
αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας , μετά την έναρξη των εργασιών 
έως και την ολοκλήρωση του έργου, έγινε προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου 
συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης 
της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια: 

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας 
2. Την ασφάλεια του έργου. 
3. Την ασφάλεια των εργασιών.  
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.  

 
Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση 4ου τελικού-
τακτοποιητικού ΑΠΕ: 
 
 Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως 

αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. 
 Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου. 
 Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
  Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω 

σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης. 
 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη. 
 Δεν προκαλείται αύξηση ούτε  γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι 

οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου. 
 Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος  



από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ 
για τις αυξήσεις των νέων εργασιών  από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου 
τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο 
συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 

Όσον αφορά την αναθεώρηση σε συνέχεια της έκδοσης του Ν.4412/2016 (άρθρο 
153), διευκρινίζονται τα εξής: 
 
 Βάσει και της Αιτιολογικής Έκθεσης που συνοδεύει τον Ν.4412/2016, για 
όλα τα έργα με τρίμηνο δημοπράτησης από το Γ’ τρίμηνο του 2012 και 
προηγούμενα, γίνεται χρήση της παραγράφου 7, σύμφωνα με την οποία 
υπολογίζεται η αναθεώρηση από το Δ’ του 2012 και μετά με τους τελευταίους 
οριστικούς συντελεστές (Αn/Ao) του Γ’ του 2012 να λαμβάνουν ελάχιστη τιμή 
εφαρμογής ίση με την μονάδα.  
Άρα εφόσον οι συντελεστές του Γ’/2012 είναι αρνητικοί θα εξισώνονται με 
μονάδα και η αναθεώρηση θα προκύπτει ίση με μηδέν (0).   
Εφόσον οι συντελεστές (Αn/Ao) βάσει της παραπάνω διάταξης είναι 
μεγαλύτεροι της μονάδας, μπορεί να προκύψει θετική αναθεώρηση από το Δ’ 
τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν. 
Κατά συνέπεια όπως φαίνεται και από τους επισυναπτόμενους πίνακες 
αναθεώρησης των εργασιών από το Γ τρίμηνο του 2012 έως και το Δ τρίμηνο του 
2015  προκύπτει αρνητική αναθεώρηση στο Γ τρίμηνο του 2012 ποσού -4.356,74€ 
και θετικές αναθεωρήσεις στα επόμενα τρίμηνα έως και το Δ τρίμηνο του 2015 
συνολικού ποσού 1.808,05€  που συμψηφιζόμενες καταλήγουν σε αρνητικό ποσό 
-2.548,69€  άρα η αναθεώρηση είναι ίσον με το μηδέν. 
 
Mε τον υποβαλλόμενο 4ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των 
απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 201.304,23€ (δαπάνη με 
ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. είναι μειωμένη κατά 347.217,94€ 
από τον 3ο ανακεφαλαιωτικό  στο ποσό των 4.020.278,56€ και μειωμένη κατά 
602.517,34€ από την αρχική σύμβαση. 
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μειωμένο κατά 13,035% στο ποσό 
4.020.278,56€ με το Φ.Π.Α. δηλαδή μειωμένο κατά 602.517,34€ σε σχέση με την 
αρχική συμβατική δαπάνη και μειωμένο κατά 347.217,94€ ή 7,95% από τον 3ο 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα.  
Ο 4ος ΑΠΕ είναι τελικός-τακτοποιητικός και περιλαμβάνει νόμιμες αλλά και μη 
επιλέξιμες δαπάνες ποσού 7.052,98 με ΦΠΑ. 

           Λόγω του ότι με την 408/25-1-2017  απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης της  
           ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ολοκληρώθηκε το έργο, δεν απαιτείται η  
            σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ (συνημμένο το 1296/16-3-2018 έγγραφο της ΕΥΔ). 
             Επίσης για την έγκριση του παρόντα 4ου ΑΠΕ δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του  
            Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (συνημμένο 2ο πρακτικό/21-03-2018  
            πράξη 14/2018). 



Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 4ου τελικού-τακτοποιητικού 
Α.Π.Ε. και η μη διάθεση του ποσού της αναθεώρησης και των υπολειπόμενων 
απροβλέπτων. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 4ου 
ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) 

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 


