
 
 

Βέροια,    18-01-2018  
                                               Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.  
 

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο  
                      Δήμου Βέροιας 

 
 

 
   

ΘΕΜΑ:   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» Α.Μ: 39/2016» 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 
 
ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 € 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,10 € 
Κ.Α. 30/7323.004 
ΠΙΣΤΩΣΗ : 30.000,00 € 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:  Θεοφυλακτίδου Σοφία  
 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                      
 

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 39/2016 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και 
θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 
β) Με την με αριθμ. 162/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με ποσοστό έκπτωσης 50,00 % κατακυρώνεται το 
έργο του θέματος στην Εργοληπτική  επιχείρηση  Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ. 

γ) Στις  29-05-2017 /αρ. πρωτ. 18521 υπογράφθηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό 
των Δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (15.000,67 €), με Φ.Π.Α. (24 %), το οποίο 
αναλύεται ως εξής: 

 
Αξία εργασιών:                         8.914,75 € 
ΓΕ+ΟΕ                                        1.604,66 € 
Απρόβλεπτα:                             1.577,91 € 
Συνολικό ποσό σύμβασης:     12.097,32 € 
Δαπάνη για ΦΠΑ (24 %):           2.903,35 € 
Συνολική δαπάνη του έργου:  15.000,67 € 

 
δ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και 

αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 26.09.2017.  
Με την με αριθ. 536/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του 

έργου κατά 60 ημέρες έως την 25.11.2017 με αναθεώρηση.  
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Α.Μ: 39/2016 



Β.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 

1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3), 
των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

2. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1η αναλυτική 
επιμέτρηση και από ακριβή προμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό 
αντικείμενο.  

3. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης 
αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν  
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό 
σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β.ββ.). 

4. Επιτρέπεται η χρήση των "επί έλασσον" δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας 
εργολαβίας αφού (Ν Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β) συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
4α. Η δυνατότητα χρήσης των "επί έλασσον" δαπανών αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 

11.4) τη Σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. 
4β. Με τη χρήση των "επί έλασσον" δαπανών: 

i) Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής 
Σύμβασης. 

ii) Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και 
iii) Δε γίνεται χρήση "επί έλασσον" δαπανών για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν 

υπήρχαν στην αρχική Σύμβαση. 
4γ. Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται 

από επί έλασσον δαπάνες  (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3). 
5. Με τον παρόντα 1ο  ΑΠΕ προτείνεται η τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω της 

ανάγκης ολοκλήρωσης των τμημάτων του έργου και η απορρόφηση των απρόβλεπτων 
δαπανών.  

6. 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.  
 
Με το με αρ. πρ. 39361/03.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάστηκε 
προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας ο 1ος Α.Π. για γνωμοδότηση και 
σχετική εισήγηση επ΄ αυτού.  
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας με το πρακτικό 1ο/8-1-2018-Πράξη 2/2018 
γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», της 
αναδόχου εταιρείας Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, όπως αυτός υπογράφηκε από την Δ.Τ.Υ. 
Δήμου Βέροιας και υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.  
 
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και 

αποπληρωμή του έργου.  
 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :  
 
Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

 
Την διάθεση ποσού 1.570,39 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες. 

 
 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


