
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).

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

4α. Η δυνατότητα χρήσης των "επί έλασσον" δαπανών αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.4) τη Σύμβαση 
και τα συμβατικά τεύχη.

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.).

με τον Φ.Π.Α.

27/12/16
50,00%

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

Β)  Αιτιολόγηση της εισήγησης

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.).

•      Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 
•      Χορήγηση συμπληρωματικών παρατάσεων: 

26/09/17
60 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 25.11.2017

29/05/17
29/05/17
29/05/17
120 ΗΜΕΡΕΣ

•      Ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου: 
•      Συμβατικός χρόνος περαίωσης: 

•      Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης
•      Ποσό Σύμβασης: 
•      Μέση έκπτωση προσφοράς
•      Ημερομηνία δημοπράτησης: 

30.000,00 €•      Προϋπολογισμός του έργου: 
Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

με τον Φ.Π.Α.

15.000,67 €

ΕΡΓΟ:
ΔΗΜΟΣ:

Για τη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" του Δήμου 
Βέροιας με Α.Μ.: 39/2016.

Α)  Συμβατικά στοιχεία του έργου και ιστορικό της εργολαβίας

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

(Α.Μ.: 39/2016)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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.

5.

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

•      Ημερομηνία πρωτοκόλλησης Σύμβασης στην Υπηρεσία μας: 

•       Ανάδοχος:



Βέροια, 18/01/2018

Η επιβλέπουσα

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Β.

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός

Η Προϊστ. Τ.Υ. & Ε.Ε.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6. O 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση  του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3.α) 


