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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Κάηω Αταΐα,  11 / 12 / 2020 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ       

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ     
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

Δ/νζη  : ώζνπ Σαπξνκέλενο 50, 

   Σ.Κ. 25200, Κάησ Αραΐα    ΠΡΟ:  

Πληρ.  : Παλ. Σδνγαδώξνο     θ. Πξόεδξν Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  

Σηλ.      : 26930-24892      Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο - εληαύζα 

Fax.      : 26930-22076      

E-mail  : pdtzo1@gmail.com     

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ηεο 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Εξγαζηώλ (Α.Π.Ε.) ηνπ έξγνπ ‘Επίζηρωζη 

αγροηικών οδών Λαρίζοσ’ 

ΕΙΗΓΗΣΗ: Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - θ. Κπξηάθνο Οξιώθ 

 

Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη ζρεηηθά: 

1. Σελ παξ. 1ζη θαη 1δ ηνπ άξζξνπ 72 (Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκσλ) ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87 η.Α) ‘Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο’, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε ηελ παξ. 9α ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4625/2019 

(ΦΕΚ 139 η.Α), 

1. Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Εηδηθφηεξα, έρεη ηηο αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο, 

ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο: 

…………………………………. 

ζη) Απνθαζίδεη γηα: 

…………………………………. 

ii. Τελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ή νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθαξκνδφκελε ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία, θαη εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο. 

δ) Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, 

αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), θαη 

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

189 ηνπ λ. 4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ‘Εηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο. 

Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - Νέεο εξγαζίεο’ ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη, 

………………………………………. 

3. Τξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ: α) Με ην θνλδχιην ησλ 

απξφβιεπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή 

απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, 

δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Π.Ε. πνπ δελ 

κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ 

απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. 

………………………………………. 
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7. Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Εξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Τηκψλ Μνλάδαο Νέσλ 

Εξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε Δηεπζχλνπζα Υπεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη ν 

αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο θαη ηα πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 143. Σηελ πεξίπησζε απηή, φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα 

ππνβάιεη έλζηαζε. Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Εξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ 

εγθξίλνληαη κε ή ρσξίο δηνξζψζεηο απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ 

έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν 

θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε 

γλψκε ηεο Δηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο 

εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 

3. Σελ κε αξίζκ. πξση. 8918/01.10.2020 (20SYMV007409222) ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

4. Σνλ θάθειν ηνπ έξγνπ  

5. Σελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από πηζηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιόδεκνο ΙΙ, ζύκθσλα κε ηελ 

αξίζκ. 30292/19.04.2019 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ (ΑΔΑ: 68Γ3465ΥΘ7-Φ25) 

6. Σνλ από 11.12.2020 1
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Εξγαζηώλ (Α.Π.Ε.), όπσο ζπληάρζεθε από ηε Δ/λζε 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη νη απξόβιεπηεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ απμήζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζύκβαζεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ από πξνκεηξεηηθά ιάζε ηεο κειέηεο ιόγσ ηεο δύζθνιεο θύζεο ηνπ 

έξγνπ θαη νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο 

πξνέθπςαλ ιόγσ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, θξίζεθαλ απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη 

ηελ έληερλε - αζθαιή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνύλ ηερληθά λα δηαρσξηζηνύλ από ην αξρηθό 

ζπκβαηηθό αληηθείκελν. 

Ο παξώλ 1
νο

 Α.Π.Ε. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 30.499,99€ (κε ην ΦΠΑ 24%) θαη είλαη ηαθηνπνηεηηθόο 

ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε. 

 

 
Αρτική ύμβαζη Προηεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. 

ύνολο εργαζιών με Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 21.382,66 24.587,66 

Απξόβιεπηε δαπάλε  3.207,40 2,40 

Άθροιζμα 24.590,06 24.590,06 

Πξόβιεςε αλαζεώξεζεο 6,71 6,71 

Άθροιζμα 24.596,77 24.596,77 

ΦΠΑ 24% 5.903,22 5.903,22 

Γενικό ζύνολο 30.499,99 30.499,99 

 

παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε, σο Πξντζηακέλε Αξρή, ηνλ 1ν Α.Π.Ε. ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηζρύεη, ώζηε ε Επηβιέπνπζα Τπεξεζία λα πξνρσξήζεη 

ζηηο πεξαηηέξσ δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

Η αλαπιεξώηξηα Δ/ληξηα Σ.Τ. Ο Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

  

  

  

σηεξία Φεινύθα Κπξηάθνο Οξιώθ 

ΠΕ4 Αξρηηέθησλ Μεραληθόο  

 


