
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γραφείο: Γ3
Ταχ. Δ/νση: Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.:   59132, Βέροια
Τηλ : 2331350607
Πληροφορίες: Ε.Τζωρτζίνης

Βέροια,   06-08-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :
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ΘΕΜΑ : Έγκριση ή  μη του 1ου Α.Π.Ε  του έργου ΄΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ΄΄

  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΈΡΓΟ: «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».
2. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 251.720,00€.
3. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 118.833,49€.
4. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 

118.833,49€.
5. Ποσοστό μείωσης επί σύμβασης : 0,00%.
6. Ποσοστό Έκπτωσης: 52,79%.
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α Πρόγραμμα "ΠΠΑ 

2014-2020" και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2018ΣΕ08210003
8. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στις 12/08/2020 μετά την 2ης παράτασης της 

συνολικής προθεσμίας.

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 μελέτη με αριθμό 71/2017 και τίτλο: «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου 

Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» θεωρήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας 
μαζί με όλα τα τεύχη και κατασκευαστικά σχέδια και στην συνέχεια με την αριθμ. 1783/17-
04-2018 Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Π.Α.Α. 2014-2020, εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης 251.720,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: 
2018ΣΕ08210003-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006133641.

Στη συνέχεια με την αριθμ. 264/30-04-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Βέροιας έγινε η αποδοχή των όρων ένταξης και ο καθορισμός του τρόπου 
δημοπράτησης και δόθηκε η προέγκριση Δημοπράτησης του παραπάνω έργου με την υπ’ αρ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



πρωτ. 5171/20-9-2018 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. Τέλος με την αριθμ. 615/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας, τα 
λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του υπόψιν έργου και ορίσθηκε η διεξαγωγή της 
Δημοπρασίας την 05η/12/2018, όπου  σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο συντάχθηκε την 05η/12/2018, μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρία ΖΑΡΚΑΔΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ-Ε.Δ.Ε., με μέση προσφερόμενη έκπτωση 52,79%. Με την αριθμ. 23/2019 
απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας κυρώθηκαν τα πρακτικά του 
Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του υπόψη έργου στην παραπάνω εταιρεία. Το με 
αριθμ.πρωτ. 1324/26-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
που αναφέρεται στον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

Με την απόφαση με αριθμ.πρωτ. 2194/15-04-2019 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, δόθηκε έγκριση 
υπογραφής σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-04-2019 μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της εταιρείας 
«ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ-Ε.Δ.Ε» με το ποσό των 95.833,46€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 
συνολικά 118.833,49€ και ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 270 ημέρες ήτοι την 
19η/1/2020 και με την έγκριση της 3ης παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, έως 
τις 12.08.2020.

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 από τα απρόβλεπτα.
 Δεν έχουμε χρήση επί έλασσον δαπανών 
 έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για 

έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν έχουμε επί έλασσον εργασίες: 

Εχουμε νέες εργασίες που η δαπάνη τους καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων 
δαπανών.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1ου Α.Π.Ε.  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Έχουμε συνολική αύξηση της ομάδας κατά 356,41 € (χωρίς: Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση, Φ.Π.Α.).

Η αύξηση της ομάδας αναλύεται ως εξής:  

- Αύξηση του κονδυλίου του Α.Τ. 1.1 [Εκσκαφή χαλαρών εδαφών] κατά 131,57 € λόγω 

απομάκρυνσης απορριμμάτων από τη ζώνη επέμβασης.

- Αύξηση του  κονδυλίου του Α.Τ. 3 [Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες] κατά 

224,84 € λόγω αναγκαιότητας κατασκευής.



ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έχουμε συνολική αύξηση της ομάδας κατά 962,81 € (χωρίς: Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση, Φ.Π.Α.).

Η αύξηση της ομάδας αναλύεται ως εξής:

- Αύξηση του κονδυλίου του Α.Τ. 2.2 [Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15] κατά 289,60 € λόγω αναγκαιότητας κατασκευής τεχνικών 

πρόσβασης σε όμορα αγροτεμάχια.

- Λόγω σύνταξης της Ν.Τ.1 [Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D400 mm] κατά 673,21 € λόγω αναγκαιότητας κατασκευής 

τεχνικών πρόσβασης σε όμορα αγροτεμάχια.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Με τον 1ο Α.Π.Ε. ουδεμία μεταβολή επήλθε.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Με τον 1ο Α.Π.Ε. ουδεμία μεταβολή επήλθε.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με τον 1ο Α.Π.Ε. ουδεμία μεταβολή επήλθε.

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρχική Σύμβαση (€)    1ος Α.Π.Ε. (€)

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 70.072,61 71.391,83

2 ΓΕ & ΟΕ 12.613,07 12.850,53

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 12.402,85 10.846,17

4 ΣΥΝΟΛΟ 95.088,53 95.088,53

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 744,93 744,93

6 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 95.833,46 95.833,46

7 ΦΠΑ 24% 23.000,03 23.000,03

8 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 118.833,49 118.833,49

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 

1ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.

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.



Mε τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται χρήση των απροβλέπτων 

δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.556,68€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών 

του 1ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 95.833,46€ χωρίς ΦΠΑ όσο και 

η αρχική σύμβαση.

Έχοντας υπόψη:

1) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 

2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.

2) Την με αριθμ.πρωτ. …./…-08-2020 Προέγκριση του 1ου ΑΠΕ από την ΕΥΔ ΕΠ Π ΚΜ 

(την οποία σας επισυνάπτουμε).

Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του 

έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

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

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα 

Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο  Eπιβλέπων

Ευστάθιος Τζωρτζίνης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος

Ε. Γκαβανάς
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


