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ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 4ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. & Α' 

Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής 
Γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ).
Σύνολο συμβάσεων:     1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ).
Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.
Συμβατική Δαπάνη: 1.448.950,79€  +  347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€. 
1ος Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ +  347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€.
2ος Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ +  347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.
3ος Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ +  347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.
4ος Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ +  347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.
5ος Ανακ. Πίνακας: 1.448.184,68€ +  347.564,32€ για Φ.Π.Α.= 1.795.749,00€.
Α' Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης: 47.662,93€ + 11.439,10€ για Φ.Π.Α.= 

59.102,03€.
Σύνολο δαπανών εργασιών: 1.795.749,00€ + 59.102,03€= 1.854.851,03€ με ΦΠΑ.
Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον ΚΑ:02.30.7323.026.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 %  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος 

Μηχ/κός
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η 

Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ. η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η 
Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 
νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 
αιτιολογημένη απόφασή της."

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τη μελέτη με αριθμό 69/2017 και τίτλο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών 
Κούσιου» που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο «Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες» και 
θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα 
τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

2. Την αριθμ. 865/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, με την οποία 
καταρτίσθηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του 
έργου του τίτλου.
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3. Την αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την 
οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό (ορθή επανάληψη) του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 
έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Επιχείρηση  ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

4. Την αριθμ. 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την 
οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση  ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 47,36%) και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

5. Το αριθμ. 5189/21.06.2018 έλεγχο νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης

6. Την με αριθμ.πρωτ 50351/09.08.2018 κοινοποίηση της αριθμ. 443/2018 πράξης του Έ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του ανωτέρω έργου.

7. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΤΕΒΕ» με τον Δήμο Βέροιας.

8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
έργου.

9. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 3.400.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με τον Φ.Π.Α. Η δε 
μέση έκπτωση είναι 47,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

10. Τα στοιχεία της σύμβασης, που αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών κατά την προσφορά:  1.058.263,03€
ΓΕ + ΟΕ (18%)             190.487,35€                      
Άθροισμα                                           1.248.750,38€
Απρόβλεπτα (15%):                                        187.312,56€
Πρόβλεψη απολογιστικών :                        11.772,39€
ΓΕ & ΟΕ  απολογιστικών (18%):                          1.115,46€
Άθροισμα: 1.448.950,79€
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:                                 347.748,19€
Γενικό σύνολο Σύμβασης:          1.796.698,98€  

11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους 2019 όπου στο 
ΚΑ:30.7323.026 είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ 
ΔΗΜΟΥ-ΔΩΡΕΑ.

12. Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο 
κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 
31/08/2019. Με την 925/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε παράταση εργασιών 
μέχρι τις 30/09/2019. Με την 538/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε η δεύτερη 
παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2019. Με την 310/2019 απόφαση O.E. Βεροίας 
εγκρίθηκε η τρίτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/05/2020. Με την 133/2020 απόφαση 
του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/07/2020.  To 
έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

13. Tην αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου 
ΠΚΝΤΜΕ του έργου κατόπιν της αριθμ. 4/22-02-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

14. Την αριθμ. 242/2019 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της 
αριθμ. 36/29-10-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. 
Ημαθίας.

15. Την αριθμ. 60/2020 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της αριθμ. 
2/13-2-2020 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

16. Την αριθμ. 259/2020 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της 
αριθμ. 28/16.07.2020 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι 
ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από 



προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά 
δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, 
θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Επίσης αναγράφεται η εκτέλεση νέων εργασιών 
που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Με τις προτεινόμενες 
προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.    

Mε τον υποβαλλόμενο 5ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα: α) το γενικό σύνολο του 5ου Α.Π.Ε. 
είναι μειωμένο από την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 1.795.749,00€ (με 
ΦΠΑ), β) γίνεται οριστικοποίηση της Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών Ήσσονος 
Σημασίας με  αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 3,32% σύμφωνα με τον 
Ν.4412/2016, καθώς διάφορες εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης και πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του Νόμου. Ο Α' Πίνακας Εργασιών 
Τροποποίησης Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 47.662,93€ χωρίς ΦΠΑ ή 
59.102,03€ με ΦΠΑ. Σύνολο δαπανών υπό τον παρόντα ΑΠΕ: 1.795.749,00€ +59.102,03€  = 
1.854.851,03€ με ΦΠΑ.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 5ο ΑΠΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του 
έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 5ο ΑΠΕ. Για τον 5ο ΑΠΕ & Α' Πίνακα Εργασιών 
Τροποποίησης Σύμβασης του έργου  του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο 
της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην  συνεδρίαση του σύμφωνα με το πρακτικό 
7/14.10.2020 πράξη 41/20.

Η έγκριση του 5ου Α.Π.Ε., 4ου ΠΚΝΤΜΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης 
του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 5ο ΑΠΕ, το 4ο 
ΠΚΝΤΜΕ & τον Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου όπως 
υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


