
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TEXNIKO-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59132

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης
Τηλ.: 23313 50600
Φαξ: 23310 21777

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, διάθεσης των
απροβλέπτων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕΤΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 28.500,00 €
Κ.Α. 64/7333.002
ΠΙΣΤΩΣΗ : 28.500,00 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις
αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 81/2018 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την με αριθμ. 20137/2852/23-7-2018 απόφαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕΤΚΟΥ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», το έργο του τίτλου.

γ) Στις 27-9-2018/αρ. πρωτ. 25659 υπογράφθηκε η σύμβαση του έργου για το
συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28.500,00), με Φ.Π.Α. (24%)
το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ): 16.866,59 €
Απρόβλεπτα: 2.985,39 €
ΓΕ+ΟΕ: 3.035,99 €
Απολογιστικά: 63,65 €
Αναθεώρηση: 32,26 €
Συνολικό ποσό σύμβασης: 22.983,17 €
Δαπάνη για ΦΠΑ: 5.516,83 €
Συνολική δαπάνη του έργου: 28.500,00 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε ενενήντα ημέρες (90) και
αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ’ αριθμ. 994/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 1η παράταση δύο (2)
μηνών δηλαδή μέχρι την 27-3-2019.

Με την υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 2η παράταση τριών (3)
μηνών δηλαδή μέχρι την 27-6-2019.

Με την υπ’ αριθμ. 596/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 3η παράταση τριών (3)
μηνών δηλαδή μέχρι την 27-10-2019
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Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές
προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να
ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ’ όψιν έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες
δαπάνες (2.372,37 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων
των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, από το

κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών.
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά

τεύχη.
Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες

δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από

το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να

υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Με την υπ΄αριθμ. 31/2019 πράξη (6ο Πρακτικό) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων

έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 28.500,00 €, δηλαδή όσο και η αρχική

σύμβαση.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και

αποπληρωμή του έργου.
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει :

1) Τον 1ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό
Τμήμα

2) Την διάθεση ποσού 2.372,37 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο επιβλέπων

Θεοδωρίδης Σάββας
Μηχανικός Έργων Υποδομής

Η Προϊστάμενη Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/τωνΜηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός


