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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου
΄΄ Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.΄΄

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 30.000,00 €
2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κατσουγιαννόπουλπος Γεώργιος
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 64.7333.004 )
4. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο

κατασκευής Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-10-2019 μετά από την 3η

παράταση εργασιών.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του N.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».
Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις τoυ Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του
έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως
ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2-08-2018 και ανέρχεται στο ποσό των 22.983,87€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 28.500,00 €.
Με τις προτεινόμενες αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών, μετά την έναρξη
των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η
κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου
(γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας
εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:
 Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
 Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 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 της.
 Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από

τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις
αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

 Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου
τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1ο

Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:
 Στην ομάδα εργασιών "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ " έχουμε αύξηση της δαπάνης η

οποία καλύπτεται με χρήση των επί έλασσον δαπανών της ομάδα με το ποσό των
1.887,57€ και το υπόλοιπο ποσού 2.978,53€ με χρήση απροβλέπτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 οςΑ.Π.Ε.

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 17.713,55 20.370,57

2 ΓΕ & ΟΕ 3.188,44 3.666,70

3 ΕΚΠΤΩΣΗ 5,00% 5,00%

4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,01 0,01

5 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.978,53 0,00

6 ΣΥΝΟΛΟ 22.835,42 22.835,41

7 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 148,46 148,46

8 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 22.983,88 22.983.87

9 ΦΠΑ 24% 5.516,13 5.516,13

10 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28.500,00 28.500,00

Η επιπλέον δαπάνη από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών ανέρχεται στο ποσό
4.866,09€, η οποία θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα κατά 2.978,53€ και κατά 1.887,57€ από τα
επί έλαττον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και



δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και διότι κατά το στάδιο
κατασκευής εγκρίθηκε η 1η αναλυτική επιμέτρηση που συνετέλεσε σε πιο ακριβή εκτίμηση της
κατάστασης του έργου.

Mε τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των
απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.978,53€ και το γενικό σύνολο του 1ου
Α.Π.Ε. είναι αυξημένο ισοσκελισμένος στο ποσό των 28.500,00€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο
στόχος της 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 6ο / 30-09-2019 πρακτικό (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του έργου΄΄ Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος ΄΄

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε.
Μακεδονίδος ΄΄

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Eπιβλέπουσα

Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε
α.α

Παν. Ζαχαρόπουλος
ΑρχιτεκτωννΜηχ/κός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός
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Γραφείο: Γ1
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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου
΄΄ Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.΄΄

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 30.000,00 €
6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κατσουγιαννόπουλπος Γεώργιος
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 64.7333.004 )
8. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο

κατασκευής Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-10-2019 μετά από την 3η

παράταση εργασιών.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του N.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».
Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις τoυ Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του
έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως
ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2-08-2018 και ανέρχεται στο ποσό των 22.983,87€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 28.500,00 €.
Με τις προτεινόμενες αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών, μετά την έναρξη
των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η
κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



(γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας
εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:
1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:
 Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
 Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 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 της.
 Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από

τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις
αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

 Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου
τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1ο

Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:
 Στην ομάδα εργασιών "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ " έχουμε αύξηση της δαπάνης η

οποία καλύπτεται με χρήση των επί έλασσον δαπανών της ομάδα με το ποσό των
1.887,57€ και το υπόλοιπο ποσού 2.978,53€ με χρήση απροβλέπτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 οςΑ.Π.Ε.

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 17.713,55 20.370,57

2 ΓΕ & ΟΕ 3.188,44 3.666,70

3 ΕΚΠΤΩΣΗ 5,00% 5,00%

4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,01 0,01

5 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.978,53 0,00

6 ΣΥΝΟΛΟ 22.835,42 22.835,41

7 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 148,46 148,46

8 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 22.983,88 22.983.87

9 ΦΠΑ 24% 5.516,13 5.516,13

10 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28.500,00 28.500,00

Η επιπλέον δαπάνη από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών ανέρχεται στο ποσό
4.866,09€, η οποία θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα κατά 2.978,53€ και κατά 1.887,57€ από τα
επί έλαττον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και
δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και διότι κατά το στάδιο
κατασκευής εγκρίθηκε η 1η αναλυτική επιμέτρηση που συνετέλεσε σε πιο ακριβή εκτίμηση της
κατάστασης του έργου.

Mε τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των
απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.978,53€ και το γενικό σύνολο του 1ου
Α.Π.Ε. είναι αυξημένο ισοσκελισμένος στο ποσό των 28.500,00€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο
στόχος της 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 6ο / 30-09-2019 πρακτικό (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του έργου΄΄ Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος ΄΄

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε.
Μακεδονίδος ΄΄

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ


