
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια  05-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TEXNIKO                                                                           

Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4                        
Βέροια, Τ.Κ. 59132                            

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.032,29 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 52.311,11 €
Κ.Α. 30/7333.011
ΠΙΣΤΩΣΗ : 114.800,00 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 109/2020 μελέτη του έργου,  από μηχανικό της Υπηρεσίας 
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β)1. Με την υπ’ αριθμ. 287/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: η 
υπαρ’ αριθμό 14797/2020 απόφαση Αντιδημάρχου για την ανάθεση του έργου και την 
έγκριση τεχνικού προδιαγράμματος 

   2. Ανάθεση του έργου στον Αγαθαγγελίδη Πέτρου.
           γ) Στις 26-10-2020/αρ. πρωτ. 22157 υπογράφθηκε η σύμβαση του έργου για το 
συνολικό ποσό των Πενήντα δυο χιλιάδων τριακόσια ένδεκα  € και ένδεκα λεπτών και 
(52.311,11 €), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:                                  30.649,06 €
ΓΕ+ΟΕ                                               5.516,83 €
Απρόβλεπτα:                                       5.424,88 €
Απολογ. Δαπάνες                                     595,62 €

           Συνολικό ποσό σύμβασης:                   42.180,38 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:                               10.124,73 €
Συνολική δαπάνη του έργου:                52.311,11 €
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε ενενήντα (90) και αρχίζει 

από την υπογραφή της σύμβασης.
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 που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία 
ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού. 

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες 
δαπάνες (5.424,77 €). 

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. Με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων και των επί 



έλλασον δαπανών υπήρξε δυνατότητα να καλυφθεί ποσότητα σκυροδέματος που ήταν 
απαραίτητη για την αποπεράτωση του έργου.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Υπάρχει μία νέα εργασία που η δαπάνη της καταναλώνεται από τις απρόβλεπτες 

δαπάνες.
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη.
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.
Η αύξηση του τμήματος εργασιών με ΦΠΑ 24% ποσού 5.424,77€ απορροφάται από 

τις απρόβλεπτες δαπάνες.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 52.311,11€, 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 το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει : 

1) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
2) Την διάθεση ποσού 5.424,77 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
       Ο  επιβλέπων            

    Θεοδωρίδης Σάββας
Μηχανικός Έργων Υποδομής

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Αρχ/των  Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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