
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 169/2014    

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
17.  ΕΓΚΡΙΣΗ  1  ΟΥ   ΑΠΕ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ   
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗ  Δ.Ε.  ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΑΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚ. ΖΕΡΒΗΣ».

Σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και  ώρα  09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθμός  30557/13-10-2014  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία  γιατί ήταν  παρόντα πέντε (5) από τα 
επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 

 1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
2. Χρήστος Πισλίνας       Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.
                 Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
     1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία 
έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
εργασιών του έργου : ''Επιχειρησιακό σχέδιο 
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στη 
Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας: Ανάπλαση στον οικισμό 
Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης'', αναδόχου 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ. 
και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για την έγκριση 
του αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 415.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 15/01/2013
3.ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 41,89%
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ
5.ΣΥΜΒΑΣΗ α)Ημερομηνία : 20/06/13
β)Ποσό : 248.103,87 €

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.Ποσό ……248.103,87 € αύξηση: 0 €
2.Απόφαση 
έγκρισης……………………………………………………
…………..

Γ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.)

1.Εργασίες 143.407,76
2. Για ΓΕ & ΟΕ 18% 25.813,40
Σύνολο 169.221,16
3.Για Απροβλεπτα 18.970,32
Σύνολο 188.191,48
4. Για αναθεωρησεις 13.518,99
5. Απολογιστικα 0,00
Σύνολο 201.710,47
6.Φ.Π.Α. 46.393,41

ΣΥΝΟΛΟ 248.103,87 Ευρώ (με 
Φ.Π.Α.)

Δ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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1.Συμβατική: 365 ημέρες (20/6/2014) Περαίωση: 
2.Παράταση:40 ημερές (30/07/2014)
Αρ.Απόφασης: 90/2014 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής

Περαίωση:
…………………………………..

Ε.ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ

120.671,42Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΣΤ.ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων στην Περαία στην Νότια είσοδο και στην πλατεία. 
Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες τοποθέτησης των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς επίσης έχουν 
τοποθετηθεί και τα φωτιστικά. Τέλος έχουν τοποθετηθεί τα κάγκελα στην πλατεία και υπολείπεται να τοποθετηθεί ο 
αστικός εξοπλισμός και τα μάρμαρα στο συντριβάνι. Όσον αφορά τις εργασίες στην Ζέρβη έχουν πραγματοποιηθεί 
όλες οι εργασίες κατασκευής της βάσης των πεζοδρομίων και οι εργασίες πλακοστρώσεων. Επίσης 
κατασκευάστηκαν όλες οι τοιχοποιίες από πέτρα, τα παρτέρια και τοποθετήθηκαν όλα τα κάγκελα. Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκε όλο το δίκτυο των Η/Μ εγκαταστάσεων και τοποθετήθηκαν τα φωτιστικά. Τέλος θα τοποθετηθεί 
ο αστικός εξοπλισμός και στην Ζέρβη.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση μερικής δαπάνης των απροβλέπτων εργασιών, προκειμένου να 
καλυφθεί η δαπάνη των εργασιών, που προέκυψαν λόγω κυρίως προμετρητικών σφαλμάτων. Οι επιπλέον 
ποσότητες προέκυψαν όλες μετά από επιμέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών και αφού επιμετρήθηκαν επί τόπου 
στο έργο και ελέχγθηκαν από την επιβλέπουσα αρχή. Επίσης με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων 
κατά ένα μικρό ποσό έτσι ώστε να καλυφθούν ποσότητες οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή ενός τμήματος 
πεζοδρομίου το οποίο δεν περιελάμβανε η μελέτη και αυτό το τμήμα είναι στην πλατεία της Περαίας.Όπως φένεται 
από τα σχέδια στην πλατεία της Περαίας και προς την μεριά της εκκλησίας, όταν έγινε η μελέτη υπήρχε ένα τμήμα 
που ήταν χέρσο και με μεγάλη υψομετρική διαφορά απο την πλατεία. Αυτό το τμήμα όμως έχει επιχωθεί και στην 
παρούσα κατάσταση αποτελεί συνεχιζόμενο τμήμα της πλατείας. Ως εκ τούτου θα πρέπει το πεζοδρόμιο να 
συνεχιστεί και σε αυτό το τμήμα και μέχρι την εκλησσία προκειμένου η πλατεία να αποτελεί ομοιόμορφο στοιχείο του 
οικισμού και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του έργου. 

Τέλος με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλλατων δαπανών αλλά ούτε μείωση του συμβατικού 
αντικειμένου. Το ύψος της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 248.103,87€ με μηδενική μεταβολή ως προς την 
συμβατική δαπάνη.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή:
α. με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του έργου
β. δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
γ. οι προτεινόμενες επιπλέον εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου
δ. δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου (με ΓΕ& ΟΕ 18% και απρόβλεπτα)

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών του παραπάνω έργου
(σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 1418/84 που 
τροποποιήθηκε με την εγκ. 8/96 παρ.9)
             Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω,  τις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 8 του Ν. 1416/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της 
εγκ. 8/1996, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

3



Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚ. ΖΕΡΒΗΣ» 
συνολικής δαπάνης 248.103,87 € με ΦΠΑ, εργολαβίας ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ, ο 
οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 169/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  21-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αρμόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Ασημακοπούλου
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο

4


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ


