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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 71/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

5. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑ» 

 

 Σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6404/26.3.2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Ταμβίσκου Ευτυχία  
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8 Δίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης Δημήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Μάρκου Διονύσιος 6 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος  Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η  Δημοτική Σύμβουλος Αικατερίνη Ζδρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 17ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  

Η  Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 24ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του και αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ. Βρυτών Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής 

ε. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

στ. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραμματικού  Νικόλαος Μούκας.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5539/12.3.2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

α) Την αριθ. 50/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου 

Έδεσσας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ & αναθ.), που αφορά στο έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑ». 

β)  Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου με την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικής δαπάνης 500.595.71 € (με 

ΦΠΑ & αναθ.). 

 γ) Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου με την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικής δαπάνης 500.595.71 € (με 

ΦΠΑ & αναθ.), και δεν παρουσιάζεται μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου σε 

σχέση με την αρχική σύμβαση . 

δ) Την 588/26-1-2018 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία διατυπώθηκε θετική γνώμη 

για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ .   

ε) Το υπ’ αριθμ. Πρακτικό 1ο/28-02-2018 (Γνωμοδότηση 03/2018)  του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας,  με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ 

της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. 

Εισηγούμαστε 

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑ» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 

3669/2008)». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 20.12.2017 Αιτιολογική 

έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ, η οποία έχει ως εξής: 

«Με τον 2ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών 

εργασιών, ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις και το 
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Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών και προμετρήσεων των υπολοίπων 

εργασιών χωρίς αλλαγή των σχεδίων και της μορφής του έργου (παράγραφος 1, 

άρθρου 4 του Ν. 2372/96) και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σφάλματα 

προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου. 

Ως εκ τούτου ο παρών 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να καλύψει τις μεταβολές των 

ποσοτήτων των εργασιών κατασκευής του έργου και γίνεται απορρόφηση των 

απροβλέπτων δαπανών ποσού 5.715.26€ (υπόλοιπο ποσό από την απορρόφηση του 

1ου ΑΠΕ. 

Διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τον προϋπολογισμό των αρχικά 

εγκεκριμένων συμβάσεων: 

Στις ομάδες εργασιών παρατηρούνται οι παρακάτω αυξομειώσεις ποσοτήτων: 

Μεταβολές ποσοτήτων επέρχονται στα κάτωθι άρθρα με Α.Τ.:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 68, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 

109, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 

138, 139, 140, 142  και 144. 

Eιδικότερα για το Α.Τ 24 χρησιμοποιήθηκε οπλισμός αντί για αυτά που 

περιγράφονται , λόγω του ότι  τα πλέγματα είναι τοποθετημένα  πάνω στο αμμοχάλικο 

γι αυτό και το άρθρο μηδενίστηκε. 

Το Α.Τ 101 αντικαταστάθηκε από τα φρεάτια του Α.Τ. 102 διότι δεν υπήρχαν 

διαθέσιμα χυτοσιδηρά με διαστάσεις 60Χ40. 

Οι ποσότητες του Α.Τ. 112 των Η/Μ επιμετρήθηκαν στο Α.Τ. 112 των 

Υδραυλικών εργασιών. 

Το Α.Τ. 117 δεν χρησιμοποιήθηκε διότι δεν είχαμε τέτοιο βάθος,   

 όπως και το Α.Τ. 119. 

Το Α.Τ. 126 δεν χρησιμοποιήθηκαν ξυλοζεύγματα. 

Το Α.Τ. 131 σύμφωνα με την επιμέτρηση είναι 8 τμχ.. 

Το Α.Τ. 91,92,93 έχουμε αύξηση 5 φωτιστικών λόγω λάθους προμέτρησης. 

Το Α.Τ. 94 έχουμε μείωση 2 φωτιστικών λόγω λάθους προμέτρησης. 

 

Μετά τα παραπάνω οι μεταβολές που επέρχονται στο οικονομικό αντικείμενο 

των ομάδων  εργασιών της εργολαβίας παρουσιάζονται παρακάτω:      

                              

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1ου ΑΠΕ 

 

2ου ΑΠΕ 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

287.074,98€ 311.819,71 € 322.835,05€ 

Γ.Ε &  Ο.Ε.  18% 51.673,50€ 56.127,55 € 58.110,31€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1 338.748,48€ 367.947,26 € 380.945,36€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2 338.748,48€ 367.947,26 € 380.945,36€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 50.812,27€ 
  

18.331,33 € 

     

5.333,23€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3 389.560,75 € 386.278,59 € 386.278,59€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 17.427,63 € 17.427,63 € 17.427,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4 406.988,38 € 403.706,22 € 403.706,22€ 

Φ.Π.Α  23% 93.607,33€   

ΦΠΑ 24%  96.889,49 € 96.889,49 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

Φ.Π.Α 
500.595,71€ 500.595,71 € 500.595,71€ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ΟΥ ΑΠΕ 

 Η διαχείριση των επί πλέον και των επί έλλασον εργασιών σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό των αρχικά εγκεκριμένων συμβάσεων παρουσιάζεται από την αρχική 

σύμβαση παρακάτω: 

 

Α’ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 5.519,65 – 1.853,11 = 3.666,54 ευρώ, επιπλέον 

δαπάνη που είναι 12,62% της αρχικής δαπάνης (< 20%) καλύπτεται ως εξής:  

Τα 3592,93 προέρχονται από την ομάδα Β 3666,54-3592,93=73,61ευρω τα οποία 

καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Β’ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
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Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 1.095,48 – 7.661,86 = -6.566,38 ευρώ επί 

έλλασον δαπάνη που είναι 19,45% της αρχικής δαπάνης και είναι < 20%. 

Από αυτές τις επί ελλασσον δαπάνες ποσό 2973,45ευρω πηγαίνει στην ομάδα Γ 

Και το υπόλοιπο 6566,38-2973,45=3592,93 ευρώ πηγαίνει στην ομάδα Α. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Γ’ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 46.489.05 – 10.680,42 = 35.808,63 ευρώ, 

επιπλέον δαπάνη εκ των οποίων (35.808.63 – 20%*14.867,24 = 32.835,18 ευρώ) 

καλύπτεται από τη χρήση απροβλέπτων. 

Το ποσό 20%*14.867,24=2973,45 προέρχεται από τις επι έλλαττον  δαπάνες της 

ομάδας Β.  

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Δ’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 

 

Ε’ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 

 

ΣΤ’ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 2.360,31 – 2.328,46 = 31,85 ευρώ, επιπλέον 

δαπάνη που είναι 1,37% της αρχικής δαπάνης (< 20%) αυτά καλύπτονται από τα 

απρόβλεπτα. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 448,35 – 399,35 = 49,00 ευρώ, επιπλέον 

δαπάνη που είναι 12,27% της αρχικής δαπάνης (< 20%) αυτά καλύπτονται από 

απρόβλεπτα. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Ζ’ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 7.236,10-6.000,00 = 1.236,10 ευρώ επί πλέον 

δαπάνη που είναι 1,40% της αρχικής δαπάνης και είναι < 20%. Αυτά καλύπτονται από 

τα απρόβλεπτα. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η’ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 12.448,18 – 7.093,41 = 5.354,77 ευρώ, επιπλέον 

δαπάνη που είναι 11,63% της αρχικής δαπάνης (< 20%) καλύπτεται από την ομάδα Κ 

που χρησιμοποιούνται 3.221,65 ευρώ και από την ομάδα Θ που χρησιμοποιούνται 

1.619,74 ευρώ. Δηλαδή 5.354,77 - 3.221,65 – 1.619,74 = 513,38ευρω που καλύπτονται 

από τα απρόβλεπτα. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Κ’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 8,27 – 3.229,92 = - 3.221,65 ευρώ επί έλλασον 

δαπάνη που είναι 17,29% της αρχικής δαπάνης και είναι < 20% και χρησιμοποιούνται 

στην ομάδα Η. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 
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σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Θ’ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 392,83 – 2.012,57 = - 1.619,74ευρώ επί 

έλλασον δαπάνη που είναι 5,84% της αρχικής δαπάνης και είναι < 20%, ποσό που 

χρησιμοποιείται από την ομάδα Η Χωματουργικές Εργασίες. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

 

Ι’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η καθαρή διαφορά ομάδας είναι 1.020,00 - 0,00 = 1.020,96 ευρώ, επιπλέον 

δαπάνη που είναι 37,39% της αρχικής δαπάνης που είναι > κατά 474,82 ευρώ και 

καλύπτεται από τη χρήση απροβλέπτων. 

Τα υπόλοιπα 546,14 ευρώ επιπλέον δαπάνη καλύπτονται από τα απρόβλεπτα 

επίσης. 

Αυτά προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από τις προμετρήσεις 

των ποσοτήτων που υπολείπονται και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης του έργου χωρίς αλλαγή 

των σχεδίων και της μορφής του έργου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

Τα ποσά των 32.835,18 > 20% + το ποσό 474,82 > 20% των ομάδων τους : 

32.835,18+474,82 = 33.310,00 * 1,18 = 39.305,80 καλύπτονται από τα απρόβλεπτα, 

όπως επίσης και οι υπόλοιπες διαφορές δηλαδή 50.812,27 – 

(32835,18+474,82+73,61+31,85+49,0+1.236,1+513,38+546,14)*1,18-3.282,16(φπα) 

=5.333,23 ευρώ τα απρόβλεπτα που απομένουν. 

 δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, 

όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

 δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

 δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

 δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται 

στα συμβατικά τεύχη,  

Ήτοι ο 2ος  Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση. 
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Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των                   

403.706.22 € χωρίς τον ΦΠΑ  (+96.889.49€ για Φ.Π.Α.) συνεπώς 500.595.71€ με τον 

ΦΠΑ και δεν παρουσιάζεται μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την 

αρχική σύμβαση». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τον 2ο Α.Π.Ε., τη 

με αριθμ. 3/2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθώς και 

τις διατάξεις άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 

του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου «Ανάπλαση 

κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα», συνολικής δαπάνης 500.595.71 € (με ΦΠΑ & αναθ.), 

εργολαβίας ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε. – ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  71/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  16.4.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας κ Ι. Καντούτση 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. &, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού κ. Δημήτριο 

Ταπαζίδη 


