
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   101/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. 
Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€. 

Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 22439/10-04-2021 (Β’ 1441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5337/16-
04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπάντης Ιορδάνης                                       Μπιτάκης Άνθιμος 
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                  Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, Αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της 
επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Μπάντης Ιορδάνης, το μέλος της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
προσήλθε ο κ. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 05/04/2021 Αιτιολογική 
Έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου), η οποία έχει ως εξής: 
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«Αφορά την έγκριση του 1 ~ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α Π.Ε.) του έργου 
"Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΔΕ. Φιλώτα". 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να 
αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές 
εργασίες. 

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2020 και η έγκριση 
των πρακτικών της έγινε με την 142/2020 απόφαση της Ο.Ε στις 23/6/2020, 
σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρία ΟΔΟ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 53.26%. Η 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 244/2020 
απόφαση της Ο.Ε. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/12/2020 για το ποσό του 1.318.619.78, με 
ημερομηνία περαίωσης στις 11/8/2022 

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει νέες 
εργασίες, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα 
του έργου. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1 °Α.Π .Ε. για τις εξής 
αιτίες: 

Αιτία 1π: Συμμόρωση εφαρμογής σκυροδεμάτων με τον ΚΤΣ 2016

Λόγω της σύνταξης στατικής μελέτης και σχεδίων ξυλοτύπων - οπλισμού πριν την 
εφαρμογή του νέου ΚΤΣ 2016, θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή στις κατηγορίες 
των σκυροδεμάτων εφαρμογής ώστε να συμφωνούν με τον νέο ΚΤΣ. Ειδικότερα: 

- για τα αντλιοστάσια λυμάτων (υγρό και διαβρωτικό περιβάλλον) θα εφαρμοστεί 
σκυρόδεμα C30/37 αντί του αρχικά προβλεπόμενου C20/25: 

AT ΝΤ1: διαφορά τιμής σκυροδέματος C30/37 με σκυρόδεμα C20/25. Προσθήκη 
204μ3 

- για τα φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, αερεξαγωγού και εκκένωσης (εξωτερικό 
περιβάλλον με μεγάλες μεταπτώσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας) θα 
εφαρμοστεί σκυρόδεμα C25/30 αντί του αρχικά προβλεπόμενου C16/20: 

AT ΝΤ2: διαφορά τιμής σκυροδέματος C25/30 με σκυρόδεμα C16/20. Προσθήκη 
196μ3 

Αιτία 2η: Προσθήκη θυροφρανμάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο

Λόγω της μη - πρόβλεψης στην αρχική προμέτρηση και αντίστοιχα στον αρχικό Π/Υ 
του έργου θα πρέπει να 

προβλεφθούν δύο (2) θυροφραγμάτα απομόνωσης των διαμερισμάτων τοποθέτησης 
των αντλιών. Τα θυροφράγματα εμφανίζονται στο σχετικό μηχανολογικό σχέδιο της 
αρχικής μελέτης (τίτλος σχεδίου ΥΠ.2 02 _ΑΝΤΣΙΟ Α1 Μ ΗΧΟΓΙ ΚΑ): 

AT. NT 3: θυρόφραγμα ανοξείδωτο διαστάσεων γλώσσας 500X500. Προσθήκη 2 τμχ 

Με τον 1° Α.Π.Ε. προτείνονται πρόσθετες εργασίες στις υπάρχουσες εργασίες για 
την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ως ισχύουν 
2. Την περ. ii του εδ. στ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.  
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4. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.  
5. Την από 05/04/2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
6. Την εισήγηση του Προέδρου  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 101/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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