
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   

 

Ταχ. Διεύθυνση : Υπλγου Γάτου 12 & Αθ. 

Δημητρά 

Άμφισσα Τ.Κ. : 331 00 

Πληρ. : Π. Κακκανάς 

Τηλ. : 2265023766 

e-mail :d.ypodomon@delphi.gov.gr 

  

ΠΡΟΣ: Οικονομική  Επιτροπή 

Δήμου Δελφών 

(με ένα αντίγραφο ΑΠΕ) 

ΚΟΙΝ.:  

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ»   

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ» 

Α.Μ.: 10/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΛΦΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ. 31132  

ΣΥΜΒΑΣΗ: 24.501,25 € (με ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 % 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α 15-7326.008  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Πρόκειται για δρόμο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου από την διασταύρωση του 

δρόμου προς Εκκλησία, ο οποίος είναι επιστρωμένος με πέτρινες πλάκες Άρτας και 

μέχρι την διασταύρωση με την βορινή είσοδο-έξοδο της κοινότητας και προς το 

νεκροταφείο. Το τμήμα αυτό, μήκους 80,00μ και μέσου πλάτους 6,00μ, είναι 

τσιμεντοστρωμένο και βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, θα γίνει καθαίρεση 

τμήματος αυτού προκειμένου να γίνει υψομετρική προσαρμογή με την είσοδο 

παρακείμενης κατοικίας και στην συνέχεια θα γίνει επίστρωση με πλάκες Άρτας, όμοιες 

με αυτές του ήδη πλακοστρωμένου τμήματος, αφού προηγουμένως θα γίνει 

καθαρισμός του οδοστρώματος.  
 

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως 

τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την πρόσκληση του έργου. 

 

10/2022 και τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΡΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ», που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Μελετών, Λειτουργίας και 

Συντήρησης Υποδομών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την 

συνοδεύουν. 

-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου ΔΕΛΦΩΝ με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 

Οικονομικού έτους 2022» και την αρ. πρωτ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) 



απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

περί επικύρωσής της. 

5029/18.07.2022 πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης του έργου 

(22REQ01095229 2022-07-18). 

15837/27-07-22 ΑΑΥ (ΑΔΑ: Ω30ΗΩ9Θ-ΗΨΡ) απόφαση Δημάρχου 

Δελφών για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 

25.000,00 € για το οικονομικό έτος 2022, υπό Κ.Α. 15-7326.008. 

πρωτ.: 16141/29-07-22 (ΑΔΑ : 6Π2ΘΩ9Θ-ΙΡΑ) απόφαση 

Αντιδημάρχου περί τρόπου υλοποίησης διαδικασίας σύμβασης. 

18446/31-08-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου 

(ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011165195/2022-08-31). 

18455/31-08-2022 έγγραφο για ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΤΕΕ. 

08.09.2022 υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών του οικονομικού 

φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ» με αρ. πρωτ.: 19174/08.09.2022. 

19612/13.09.2022 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και 

Συντήρησης Υποδομών περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

πρόσκλησης του έργου. 

25.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση 

έκπτωση είναι 2,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της. 

εκτέλεσης του έργου. 

19634/13.09.2022 πρόσκληση, με την οποία κλήθηκε ο ανάδοχος να 

προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

 

 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Πρόκειται για τμήμα οδό της κοινότητας Ελαιώνα του Δήμου Δελφών. 

 

Β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ  
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 156 (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 

Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) του Ν.4412/2016  και συγκεκριμένα: 

- Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών που 

προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 

καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την 

πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του 

έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, 

δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 

προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3. 

- Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη 

των αυξήσεων δαπανών της ομάδας. 

 

Καθώς συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε: 

 

Για να συμπεριλάβει τις παρακάτω αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών: 

 

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών  οι οποίες 

προέκυψαν με βάση τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες και την αναλυτική επιμέτρηση 

αυτών. 

 

2. Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα: 

Για την αύξηση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της ομάδας, ήτοι: 

 

Αύξηση Ομάδας 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 131,02€ 

Μη χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα: 2.328,16€ 

 

Αύξηση Ομάδας 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: 1.543,06€ 

Μη χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα: 1.543,06€ 

 



Αύξηση Ομάδας 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: 785,11€ 

Μη χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα: 0,00€ 

 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα 

στο άρ. 156 §3 του Ν4412/2016. 

 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των 

ομάδων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση (με ΓΕ & ΕΟ): 

1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 

Συμβατικές εργασίες από 112,80€ ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 243,81€  

(αύξηση κατά 131,02€ ) 

2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: 

Συμβατικές εργασίες από 4.755,45€ ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 6.298,51€  

(αύξηση κατά 1.543,06€) 

3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: 

Συμβατικές εργασίες από 11.526,27€ ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 12.311,38€  

(αύξηση κατά 785,11€) 

 

Ο παρόντας 1ος ΑΠΕ κλείνει ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ως προς το συμβατικό αντικείμενο , δηλαδή 

στο ποσό των 24.501,25€ (με ΦΠΑ). 

 

Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Αξία εργασιών           18.853,70 € 

Απρόβλεπτα                                         0,00 €  

Άθροισμα                             18.853,70 € 

Απολογιστικές Εργασίες            50,00€ 

Αναθεώρηση                      855,37 € 

ΦΠΑ 24%:                                     4.742,18 € 

Σύνολο                                        24.501,25 € 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1ο ΑΠΕ του 

έργου του θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 

 
Συν.: αντίγραφο ΑΠΕ και αιτιολογικής. 

 

Ε.Δ.:  

 

 

 ΑΜΦΙΣΣΑ  

 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 ΚΑΚΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

 


