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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 37ης/8-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 152/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το 

έργο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό 

Παλαιογρατσάνου». 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3493/4-

11-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   

3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος    

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα 

μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατέθεσε για λήψη απόφασης 

από την Οικονομική Επιτροπή το παρατιθέμενο έγγραφο: 

Σας διαβιβάζουμε την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το ανωτέρω έργο, τα οποία 

παρατίθενται αυτούσια. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει βάσει 

του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12.10.2020) η Οικονομική Επιτροπή: 

«Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 

ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016». Βάσει του ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον το αρμόδιο 

όργανο για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων. 

Επισημαίνεται ότι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει σε ισοζύγιο με τον 

προϋπολογισμό του έργου του θέματος, δηλαδή στις 10.000,00€ με ΦΠΑ.  

Επίσης την 6η Αυγούστου 2021 υπεγράφη η με αριθ. Πρωτ. 2478/06-08-2021 

σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου κ. Κοψαχείλη Δήμητρας, για την 
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εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό 

Παλαιογρατσάνου» με διάρκεια εκτέλεσης τριάντα (30) ημερών.  

Τώρα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3009/28-09-2021 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται 

την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο μήνες (60 ημέρες) έως 

την 6η Νοεμβρίου 2021 λόγω  έγκρισης του Α.Π.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή, το 

έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.  

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 

παράταση του χρόνου της με αριθ. Πρωτ.  2478/06-08-2021 σύμβασης κατά 75 

ημέρες, έως την 23η Νοεμβρίου 2021 για την οικονομική τακτοποίηση του έργου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 1ο Α.Π.Ε. 

και την χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 75 ημέρες 

του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό Παλαιογρατσάνου». 

Συνημμένα: 

1. Αιτιολογική Έκθεση1ου Α.Π.Ε. 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Σύμφωνα με την 43/2021 απόφαση του Δημάρχου Βελβεντού έγινε η απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου στην Κοψαχείλη Δήμητρα- Αρχιτέκτων Μηχανικό . 
Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 06/08/2021 και ανέρχεται στο ποσό 
8.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 10.000,00 €. Με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις 
τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή έως τις 06/09/2021. 
Πριν την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών κατατέθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Βελβεντού αίτηση για παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι τις 06/11/2021.  
2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Νόμου Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών), και τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της 
Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευή Δημοσίων Έργων), τα οποία δεν καταργήθηκαν με τον 
Ν. 4412/2016. 
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Περιγραφή σφαλμάτων και παραλείψεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 άρθρο 156 παρ. 3  
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραπάνω, για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απρόβλεπτων, τις 
απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση του έργου.  
Δεν γίνεται τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ούτε γίνεται εφαρμογή νέων κανόνων που 
καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου. Ειδικότερα εφαρμόστηκαν επακριβώς τα σχέδια 
της εγκεκριμένης μελέτης όπως απεικονίζονται και στα επιμετρητικά σχέδια. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε ποσότητες κάποιον άρθρων 
της μελέτης και μικροδιορθώσεις χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στο φυσικό του αντικείμενο. 
Οι διαφοροποιήσεις προέρχονται κυρίως από την αύξηση ποσοτήτων που η προμέτρηση τους 
δεν μπορούσε να υπολογιστεί επακριβώς κατά την φάση των προμετρήσεων και δεν οφείλονται 
σε τροποποιήσεις των σχεδίων της μορφής του έργου. 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Οι μεταβολές των δαπανών κατά ομάδα εργασιών χωρίς την εφαρμογή του εργολαβικού 
οφέλους, έχουν ως εξής: 
Ομάδα 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
Η δαπάνη της ομάδας σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 6.834,34 € και παρουσιάζει 
αύξηση κατά  891,43 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Οι αυξήσεις των ποσοτήτων που 
περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε ακριβείς 
επιμετρήσεις διότι στην φάση των προμετρήσεων δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν 
επακριβώς οι ποσότητες των εργασιών. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) προτείνεται για να περιλάβει τις 
δαπάνες από την αύξηση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες 
στον 1ο Α.Π.Ε. αυξήσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση 
του "βασικού σχεδίου" του έργου και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Οι ως άνω εργασίες δεν τροποποιούν τα σχέδια και τη μορφή του έργου, είναι δε αναγκαίες για 
τη σωστή εκτέλεση του αντικειμένου της εργολαβίας, χωρίς να μπορούν τεχνικά να 
διαχωριστούν από αυτή. 

Ο 1ο Α.Π.Ε. κλείνει  χωρίς απόκλιση από  το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής: 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.942,91 6.834,34 

Γ.Ε. + Ε.Ο. 18% 1.069,72 1.230,18 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.012,63 8.064,52 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 1.051,89 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8.064,52 8.064,52 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.064,52 8.064,52 

Φ.Π.Α. 24% 1.935,48 1.935,48 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 10.000,00 
 
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε με τον οποίο 
ολοκληρώνεται το σύνολο του έργο 
 

        

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και μετά 

από διαλογική συζήτηση των μελών της 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον 

Οικισμό Παλαιογρατσάνου». 

Β. Χορηγεί την 1η παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών της με αριθ. 

Πρωτ.  2478/06-08-2021 σύμβασης κατά 75 ημέρες, έως την 23η Νοεμβρίου 2021 για 

την οικονομική τακτοποίηση του έργου 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 8 Νοεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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