
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βέροια 7-08-2018
Αρ. Πρωτ.ΔΥ

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιων

Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 επικ /2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.500,00 €
Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα) 72.157,92 €
Ποσό 1ης Σ.Σ.Ε (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών) 24.048,70 €
Σύνολο συμβάσεων 96.206,62 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: K. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 58.191,87€ + 13.966,05€ για Φ.Π.Α.= 72.157,92€
1ηΣ.Σ.Ε.: 19.394,11€ + 4.654,59€ για Φ.Π.Α.= 24.048,70€
Πίστωση ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 7321.020 (2018)
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 52,05 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 18 επικ./2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, της 133/2018
απόφασης της Οικ. Επιτροπής για κατακύρωση της εκτέλεσης της κατασκευής στην
παραπάνω Εταιρεία και της από 11/04/2028 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 10254/18) μεταξύ του
Δημάρχου και του αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΑΚ» την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας και το Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών, για έγκριση
αυτών.

Στον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται νέες εργασίες που δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και
λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί
έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων και προσαρμογής στο νέο φπα. Επίσης στον 1ο Α.Π.
του έργου του θέματος περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που δημιουργούνται από τις
εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Οι συμπληρωματικές εργασίες που δεν



περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατέστησαν αναγκαίες για την ομαλή κατασκευή
του έργου. Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση για την 1η Σ.Σ.Ε.

Mε τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των
απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 7.485,51 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η
δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 58.191,87€
χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό
πίνακα προτείνεται η υπογραφή νέας συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 24.048,70 € με
το Φ.Π.Α. μικρότερου του 50% της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.157,92€ με το Φ.Π.Α.
και μαζί με το ποσό των 24.048,70 € ης 1ης Σ.Σ.Ε αυξάνεται στα 96.206,62 € (με ΦΠΑ). Οι
εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κύριο μέρος του έργου, η δε δαπάνη τους
δεν ξεπερνά το 50% της αρχικής σύμβασης ( ανέρχεται σε ποσοστό 33,43%). Στην
αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του ΑΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος
αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1ο ΑΠΕ. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Ημαθίας
στην 6η συνεδρίαση του στις 30/7/2018 γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του
έργου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα το
1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. όπως αυτά υποβάλλονται από την υπηρεσία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ


