
 
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: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ» 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ» 

Α.Μ.: 17/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΤΕΑΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ, 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ , Τ.Κ. 33058  

ΣΥΜΒΑΣΗ: 9.900,00 € (με ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00 % 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 

 ΥΠΟ Κ.Α. 30-7323.039 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου 

  Αντικείμενο του έργου είναι  οι επισκευές και συντηρήσεις με σκυρόδεμα τμημάτων δυο 

δημοτικών οδών στην κοινότητα Τριταίας της ΔΕ Ιτέας. 

 

 

Α) Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 

1. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118. 

2. Το αριθ. Πρωτ. 18279/29-08-2022 πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης του 

έργου (ΑΔΑΜ : 22REQ011154417) και την αριθ. Πρωτ. 14018655/02-09-2022(ΑΔΑ : 

ΨΘΥΠΩ9Θ-ΡΔΧ) απόφαση Δημάρχου Δελφών για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης , ποσού 10.000,00 € για το οικονομικό έτος 2022, υπό Κ.Α. 30-

7323.039 



3. Η υπ΄ αριθ. 18725/02-09-2022 (ΑΔΑ : Ψ1ΟΠΩ9Θ-Ν6Θ) απόφαση Αντιδημάρχου 

περί τρόπου υλοποίησης διαδικασίας σύμβασης  

4. Την από 18745/02-09-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου 

(ΑΔΑΜ : 22PROC011183680) 

5. Τον προϋπολογισμό της με αριθ. 17/2022 μελέτης που είναι 10.000,00 ΕΥΡΩ μαζί 

με το Φ.Π.Α. Η μέση έκπτωση είναι 1,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

6. Την αριθ. Πρωτ. 22302/12-10-2022 σύμβαση του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:  

22SYMV011413296) 

 

Β) Συνοπτική περιγραφή 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 και από προφανείς παραλείψεις ή 

σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης 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 σύμβαση του έργου.  

- Για τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για 

την κάλυψη των αυξήσεων δαπανών των ομάδων . 

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

οριζόμενα στο άρθ. 156 §3 του Ν4412/2016. 

  

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

 

 

1. 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. 

Πιο συγκεκριμένα : 

Με τα απρόβλεπτα της σύμβασης που είναι 1.024,23 € καλύπτεται : 

Το σύνολο της αύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών των ομάδων 

 Η αύξηση της δαπάνης της ομάδας 1 που είναι συνολικά : 1.023,29€ 

    

Τα μη χρησιμοποιημένα απρόβλεπτα ανέρχονται σε 1.024,23 -1.023,29= 0,94€ 



Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των 

ομάδων εργασιών σε σχέση με την σύμβαση : 

ΟΜΑΔΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Συμβατικές εργασίες από 6.828,23 € ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 7.851,52 €  

(αύξηση κατά 1.023,29 € ή 14,99 %). 

 

 

 Ο παρόντας 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με τη σύμβαση ως προς το ανατεθέν 

αντικείμενο, δηλαδή στο ποσό των 9.900,00 € (με ΦΠΑ)  

 

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

 

Αξία εργασιών                         7.851,52 € 

Απρόβλεπτα                                           0,94 €  

Άθροισμα                                 7.852,46 € 

Απολογιστικά ΑΕΚΚ                              49,50€ 

Άθροισμα                                      7901,96 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης                   81,91 € 

Άθροισμα                                         7.983,87 € 

ΦΠΑ 24%:                                         1.916,13 € 

Σύνολο                                              9.900,00€ 

 

 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 

 

 


