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Βέροια 3-07-2018

Προς :

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών ΔΕ
Απ. Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβρά και Δ.Ε Μακεδονίδος » Α.Μ.: 23 /2017
Δήμου Βέροιας, του αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΜΠΑΛΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση οδών Δ.Ε Απ. Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβρά και Δ.Ε Μακεδονίδος»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 23/2017 Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ: 145.300,00€. (με Φ.Π.Α.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΜΠΑΛΟΣ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 62.479,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ : Παρ. Παυλοπούλου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ.23/2017 μελέτη του έργου από το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας
β) Με την αριθμ. 441/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι
όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου
γ) Με την αριθμ. 580/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8-08-2017 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του
τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον κ. Κων/νο Πάμπαλο με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης
μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 57,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της
εγκεκριμένης διακήρυξης
δ) Στις 20-10-2017 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 62479,00€, με
Φ.Π.Α. (24%):
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν είκοσι μέρες (120) και άρχιζε από
την υπογραφή της σύμβασης.
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ προτείνεται η τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές
προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών και κρίθηκαν αναγκαίες από τον κύριο του
έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.
Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και
άρτια το υπ’ όψη έργο .
Mε τον υποβαλλόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων
δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 6.483,91 € και το γενικό σύνολο του 1ου Α.Π.Ε. είναι
58.837,07€ μειωμένο της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.641,94 €

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των
προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι
συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους
μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Με το από 4ο/22-06-2018 πρακτικό (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Aπό τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση
οδών ΔΕ Απ. Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβρά και Δ.Ε Μακεδονίδος »

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη τον 1ο

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την απορρόφηση των απροβλέπτων για την κάλυψη των
αναγκών του έργου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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