
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             Βέροια  16-05-2018 
Αρ. Πρωτ. 

 

 
 

Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βέροιας 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ  

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια  

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς 
 

 

Τηλ: 2331350588 
 

 

FAX :2331021777 
 

 

     
                                                                                        
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 2ου ΠΚΝΤΜΕ 

 ΕΡΓΟ: ‘Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας’ 

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτ. 3209/26-4-2018 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της 

Διαχειριστικής αρχής Κ.Μ. και το από 15/5/2018  πρακτικό θετικής γνωμοδότησης του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

 

Σχετ:  
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 337.000,00  € 
Ποσό Αρχικής Σύμβασης (επικαιροποιημένο με το νέο φπα) 176.216,72 € 
Ποσό 1ης Σ.Σ..Ε (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών) 24.396,75 € 
Σύνολο συμβάσεων 200.613,47 € 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Καρατζιούλα Βασιλεία Ε.Δ.Ε. 
ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ:  142.383,80 € +  32.748,27  € για Φ.Π.Α.= 175.132,07 € 
1ος Ανακ. Πίνακας:   162.058,60 € +  38.554,87  € για Φ.Π.Α.= 200.613,47 € 
2ος Ανακ. Πίνακας:   162.058,60 € +  38.554,87  € για Φ.Π.Α.= 200.613,47 € 
 
Πίστωση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Κ.Α.   7326.001 (2018)   
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 48,03 %              ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς  Πολ/κός Μηχ/κός  
 

Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 

«Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας», την αιτιολογική έκθεση  της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών 

μονάδων νέων εργασιών, για έγκριση  επ’ αυτού. Τα ποσά δαπανών που προέκυψαν για 

νέες απαραίτητες εργασίες, για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου που εκ 

παραδρομής δεν συμπεριληφθήκαν κατά την φάση σύνταξης της μελέτης, θα καλυφθούν 

από  τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατ εφαρμογή των 



διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου 3669/2008. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν 

αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.   Αναλυτικώς οι αυξομειώσεις και 

η χρήση των επι έλλασον δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ του έργου. 

 

  Mε τον υποβαλλόμενο 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των 

απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 16.983,27 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η 

δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 142.383,80€ 

χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση.  Επίσης με τον υποβαλλόμενο 2ο 

ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της 1ης 

Συμπληρωματικής σύμβασης κατά 2.336,29 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών 

του της 1ης Σ.Σ.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 19.674,80  € χωρίς ΦΠΑ 

όσο και η αρχική σύμβαση.(η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. καλύπτεται από ίδια έσοδα Δήμου 

Βέροιας).Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 176.216,72€ με το Φ.Π.Α. 

και μαζί με το ποσό των 24.396,75 ης 1ης Σ.Σ.Ε αυξάνεται στο 200.613,47 € (με ΦΠΑ). 

 

Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της τροποποίηση της 

σύμβασης και διατυπώθηκε  σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής 

Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 3209/26-4-2018 συνημμένο 

έγγραφο της. 

 

Ακόμα το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 1428/84 & σύμφωνα με το από 15/05/2018  

πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά,  προκείμενου να εγκριθεί και να εγκριθεί ο δεύτερος 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας  του έργου. 

 

 Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή 

κατασκευή του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2ο  

Ανακεφαλαιωτικό όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία. 

 

 

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

& Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

 



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Β. 
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