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             ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

    ΚΟΙΝ.:  

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών στο έργο: ‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ’». 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’αρ.πρωτ. 22274/12-10-2022 εντολή εκτέλεσης εργασιών. 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 που έχουν ως εξής: «Υπό την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 156, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν 

κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, 

η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και μέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Στο ανωτέρω 

ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παρ. 10 του 

άρθρου 154, περί εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών. Για την έγκριση αυτήν η διευθύνουσα 

υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του κατεπείγοντος και 

εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται 

στους σχετικούς λογαριασμούς και πριν από την έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 

να ενσωματώνονται στον επόμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες 

δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές 

τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Αν η ενδεικτική τιμή προκύπτει από παρατηρητήριο 

τιμών, υποχρεωτικά ως τιμή τίθεται η μέση τιμή του παρατηρητηρίου τιμών μειωμένη κατά δέκα τοις 

εκατό (10%).» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 που έχουν ως εξής: «1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα 

με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, 

χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι  

προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά 

το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση 

και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 

σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά 

να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις 

αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 

σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της 

φύση. γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται 

και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του 

έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν 

δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη 

συνολική φύση της σύμβασης. δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που 
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μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό 

συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των 

τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων 

αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης». 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 §2 του Ν.4412/2016 που έχουν ως εξής: «2. .Χωρίς να απαιτείται 

επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις 

μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το 

παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) 

των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής 

σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους 

υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. …..». 

 

4. Την υπ’αριθμ. (οικ) 7629/05-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008572264 2021-05-10) Σύμβαση Κατασκευής 

του έργου του θέματος. 

 

5. Το γεγονός ότι στο υπό κατασκευή έργο του θέματος και ειδικότερα στον χώρο ανέγερσης νέου 

κτιρίου, παρέστη ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την ολοκλήρωση και άρτια 

κατασκευή του έργου οι οποίες λόγω  ειδικών συνθηκών (σεισμική δραστηριότητα) κατέστησαν και 

επείγουσες και για τον λόγο αυτό, δόθηκε η αρ. πρωτ. 22274/12-10-2022 εντολή της υπηρεσίας μας 

κατά τις διατάξεις του άρ. 138 §4 του Ν.4412/2016 μετά την  ενημέρωση του επιβλέποντα μηχανικού 

περί καταχώρησης σχετικής προφορικής εντολής του στο ημερολόγιο του έργου. Ειδικότερα, κατά 

τη διάρκεια εκσκαφής ανευρέθησαν φρεάτια (βόθροι) για την επίχωση των οποίων η υπηρεσία μας 

έδωσε την υπ’αρ.πρωτ. 22274/12-10-2022 εντολή εκτέλεσης εργασιών, πριν ληφθεί απάντηση από 

τον μελετητή της αρχικής μελέτης του εν θέματι έργου, σχετικά με την θεμελίωση της πεδιλοδοκού 

του υφιστάμενου κτιρίου με χρήση Ειδικού σχολείου, η οποία γειτνιάζει με την περιοχή ανεύρεσης 

των φρεατίων. Με την αποπεράτωση της παραπάνω εργασίας, θα καταστεί δυνατή η συνέχιση των 

συμβατικών εργασιών του νέου κτιρίου του έργου του θέματος. 

 

6. Το γεγονός ότι η ταχεία αποπεράτωση του έργου, είναι κρίσιμης σημασίας για την ταχύτερη δυνατή 

ομαλή διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αιτιολογεί περεταίρω την εκτέλεση των επειγουσών 

εργασιών. 

 

7. Το γεγονός ότι: 

 Η συνολική δαπάνη των πρόσθετων επειγουσών εργασιών, εκτιμάται στο ποσό των 2.074,02 €.  

 

ΟΜΑΔΑ 1:         3.760,00 € 

ΓΕ & ΟΕ 18%:        676,80 € 

Έκπτωση 38%:  -1.685,98 € 

Σ1:                       2.074,02 €  και 

 

ήτοι: Σ1= 2.074,02 €. 

 

 Η συνολική αξία  της αρχικής σύμβασης του έργου (χωρίς απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές 

εργασίες και αναθεωρήσεις) ανέρχεται σε 93.494,53 €, 

 

 Η δαπάνη των πρόσθετων επειγουσών εργασιών είναι μικρότερη του 15% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 2,21% (2.074,02 € / 93.494,53 € χ100 = 2,21%) 

8. Το γεγονός ότι η τροποποίηση της σύμβασης που θα επέλθει δε μεταβάλει τη συνολική φύση της 

και είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου, κατά τις διατάξεις 

του άρ. 132 §2 του Ν.4412/2016. 

 

9. Την από 04/11/2022 Τεχνική Περιγραφή Επειγουσών πρόσθετων εργασιών στο εν θέματι έργο της 

Δ.Τ.Υ. (επισυναπτόμενο έγγραφο). 



 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών στο έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»  κατά τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016.  

 

Η περιγραφή των προς έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε 

επόμενο ΑΠΕ, είναι η ακόλουθη: 

 

1. Επίχωση, Διάστρωση και Συμπύκνωση  βόθρων (σχ. ΝΑΟΙΚ 20.20), 

 

Οι τιμές μονάδας κάθε μιας των προς έγκριση επειγουσών εργασιών, είναι: 

1. Επίχωση, Διάστρωση και Συμπύκνωση  βόθρων (σχ. ΝΑΟΙΚ 20.20):  37,60 €/μ3,  

 

 
Συν. : α) Τεχνική περιγραφή επειγουσών εργασιών, 

          β) Αντίγραφο σύμβασης. 

 

Ε.Δ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

   

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. Ο ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ06 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

 


