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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  63/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

– Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ» 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 

22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η συζήτηση 

του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της αίθουσας 

κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε µετά τη 

συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, 

αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 6005/28.3.2016 εισήγηση της ∆/νσης 

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

          «Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ: 275.364,89 €  ( με ΦΠΑ & αναθ.) 
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2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΣΗ): 

4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

5. ΣΥΜΒΑΣΗ : α) Ημερομηνία  

                            β) Ποσό  

26/05/2015 

43,43%  

ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

26/08/2015 

156.837,93 € (με ΦΠΑ & αναθ.) 

 
 

 

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ και μετά την έκπτωση) 109.135,97 € 

2.Για Απρόβλεπτα  16.370,40 € 

3.Για Απολογιστικά  0,00 € 

4. Για αναθεωρήσεις  2.004,14 € 

   Σύνολο   127.510,51 € 

5.Φ.Π.Α.   29.327,42 € 

   ΣΥΝΟΛΟ   156.837,93 € 

6.Ποσό αρχικής σύμβασης  € 156.837,93 € 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Συμβατική :  Τρεις μήνες (3 μήνες ) έως 30/11/2015 

              1
η
 Παράταση    – αρ. 272/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής έως 31/12/2015  

              2
η
 Παράταση    – αρ. 7/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής έως 15/6/2016  

              3
η
 Παράταση    – αρ. 152/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής έως 15/6/2017  

  

Δ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

- 1
ΟΣ

 Λογαριασμός :  προκαταβολή     Σύνολο   6.000,00 € 

- 2
ΟΣ

 Λογαριασμός :  υλικά επί τόπου      Σύνολο   10.190,00 € 

                                

 

Ε.  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

   Το έργο είναι σε εξέλιξη.  

 

 

Ζ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

1. Ο παρών 1
ος

 ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση (λόγω αύξησης 

του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%) και παρουσιάζει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από σφάλματα της 

προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου. 

 

2. Επιπλέον στον προτεινόμενο 1
ο
 ΑΠΕ περιλαμβάνεται και η διόρθωση λογιστικού σφάλματος της σύμβασης 

ύψους 0,61€. 

 

3. Επιπλέον με την αριθμ. 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας και την αριθμ.  41/2015 

σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας έγινε 

τροποποίηση της μελέτης του έργου που αφορά: 

α)  την προσθήκη Νέας Τιμής (ΝΤ) «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών» λόγω της 

ύπαρξης βράχου στην περιοχή σε ποσοστό από 30% έως 90%  που επιφέρει μεταβολή στη μηκοτομή στις 

περιοχές με μεγάλο ποσοστό βράχου, από την διατομή 1 έως Ω6 και την διατομή Ω12 έως Ω15 και μεταβολή 

της κλίσης πρανών ορυγμάτων με στόχο τη μείωση των ορυγμάτων στα ανωτέρω τμήματα καθώς και στο τμήμα  

Α'10 – 14 
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β) την κατάργηση της κατασκευής σωληνωτού αγωγού Φ1000 στη χιλιομετρική θέση 1+399,52. 

γ) την μηκοτομική μεταβολή της οδού από τη διατομή Ω6 έως τη Α'8  

δ) την επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού στη χιλιομετρική θέση 1+1179,47   

ε) την αντικατάσταση στη χιλιομετρική θέση από 1+332,77 έως 1+375,17 χωμάτινης τάφρου της οδού με 

σκυροδετημένη ορθογωνική τάφρο διαστάσεων 0,5 x 0,5 σε όλο το μήκος από τη Χ.Θ 1+332,77 έως το πέρας 

της οδού συνολικού μήκους 55m 

 

Ως εκ τούτου ο παρόν Α.Π.Ε. συντάσσεται για να καλύψει (με τη χρήση των απροβλέπτων) την νέα τιμή των Γενικών 

εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες, η οποία δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση του έργου. 

 

4. Στις κάτωθι ομάδες εργασιών παρατηρούνται οι παρακάτω αυξομειώσεις ποσοτήτων: 

Στα άρθρα με Α.Τ. : 7, 15, 17, 18, 19 και 20 δεν υπάρχουν αλλαγές 

Μεταβολές ποσοτήτων επέρχονται στα κάτωθι άρθρα με Α.Τ.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 16. 

Στην ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ προστίθεται Ν.Τ.1  

 

5. Ο 1
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του  Ν.3669/2008 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

 

Συμπερασματικά  

Η διαχείριση των επί πλέον και των επί έλλασον εργασιών παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:  

Η επί πλέον δαπάνη της Ν.Τ.1, καλύπτεται από τα απρόβλεπτα. 

 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ:   

Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από τις επί έλλασον δαπάνες. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

• 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,  

 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. ύψους 158.021,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) είναι υπερσυμβατικός κατά 1.183,31 ευρώ σε σχέση με την 

αρχική σύμβαση (λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%). 

 

Με την Α.Π. 11233/31-1-2017 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. διατυπώθηκε θετική γνώμη για την προέγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ και 

με  το υπ’ αριθμ. Πρακτικό 1
ο
/13-03-2017 – Γνωμοδότηση 2/2017 το Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. 

Πέλλας γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1
ου

 Α.Π.Ε. 
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Η. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  

Την έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ του παραπάνω έργου (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008)». 

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 2/2017 

Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πέλλας, τη µε αριθµ. πρωτ. 

11233/31.1.2017 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ., το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος 

Νέων Εργασιών καθώς και τις διατάξεις 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 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου  «Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς», συνολικής δαπάνης 158.021,24 € (µε 

ΦΠΑ), εργολαβίας ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Ε.∆.Ε., ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

αρµοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  63/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  20.4.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 -  ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κα Χ. Ασηµακοπούλου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. &, Πολεοδοµίας και Προγραµµατισµού κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη 
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