
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
NΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                              ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   252/ 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 36 / 2020 της Οικονομικής Επιτροπής 
 

             Σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Τρίτη  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και με τηλεφωνικές κλήσεις) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, με ώρα 
έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13965/18-12-2020 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018), για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Σε ισοζύγιο - Τελικός) του έργου: «Δημοτική Οδοποιία 
Κοινότητας Μανάγουλης, Δ.Ε. Ευπαλίου».    
 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών διεκπεραίωσε η 
Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την Εισήγηση του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος. 
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ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ



 

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται 
στο συνολικό ποσό 34.780,00 € (μαζί με Φ.Π.Α.), δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».  

Έγινε για την τακτοποίηση, με αυξήσεις και μειώσεις κατά περίπτωση, των εγκεκριμένων 
ποσοτήτων και επομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές 
προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, χωρίς να τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και το 
«βασικό σχέδιο» του έργου και λαμβάνοντας υπόψην τις ποσότητες των μέχρι σήμερα αναλυτικών 
επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών του έργου οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την 
έντεχνη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών 
χωρίς να αλλοιώνεται όπως είπαμε ο αρχικός σχεδιασμός  και η λειτουργία του έργου.   

Στον παρόν Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται : 

 Κατασκευή τσιμεντάυλακα από τσιμεντοστρώσεις D600 στην θέση οικ. Νίτσου Ιωάννη . 
 Ασφαλτικές εργασίες στον κεντρικό δρόμο από Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου προς καφενείο 
Γιανακούρη 

 Ασφαλτικές εργασίες από οικ. Αναγνοστόπουλου έως οικ. Αποστολόπουλού 

 Ασφαλτικές εργασίες από οικ. Νίτσου Ιωάννη 

 Ασφαλτικές εργασίες από οικ. Γεωργουδάκη στον οικισμό Χιλιαδούς 
4. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Κατά ομάδες έχουμε τις παρακάτω αυξομειώσεις : 

Στην ομάδα 1 (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ) έχουμε αύξηση κατά : 593,56 € 

Στην ομάδα 1 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) έχουμε αύξηση κατά : 2.506,62 € 

Επίσης έχουμε: 

 Αύξηση των Γ.Ε. & Ο.Ε. από 3.720,49 σε 4.278,53% κατά 620,04€, 
 Χωρίς μεταβολή παραμένει η δαπάνη αναθεώρησης. 

 

Όλες οι παραπάνω αυξομειώσεις των εργασιών και η αύξηση των Γ.Ε. & Ο.Ε.  θα καλυφθούν από 
τις «επί ελάσσον» δαπάνες και από το κονδύλιο των απροβλέπτων της μελέτης. Αναλυτικότερα τα 
οικονομικά στοιχεία του εν λόγω έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Έτσι, ο παρών 1ος 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. Επί πλέον 
Δαπάνες 

Επί 
έλασσον 
Δαπάνες 

ΟΜΑΔΑ Α 
(ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΑ) 
3.956,21 € 4.549,77 € 654,10 € 60,54 € 

ΟΜΑΔΑ Β 
(ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) 16.713,20 € 19.219,82 € 2.826,22 € 319,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ι 20.669,41 € 23.769,59 €   

ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ



 

                                 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται στο συνολικό ποσό των 34.780,00 
ευρώ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η – Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)) 
 

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» 

προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00 €, σύμφωνα με την μελέτη, δημοπρατήθηκε στις 2 Ιουνίου 
2020 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Φούντζηλας Βασίλειος με μέση έκπτωση 53,00% επί των 
τιμών του τιμολογίου μελέτης σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν 125/2020 (ΑΔΑ: Ψ7Μ0Ω9Ζ-5Μ5) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 Το συμφωνητικό κατασκευής του έργου υπογράφθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 στο ποσό 
28.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 34.780,00 € (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση του έργου στο 
ΣΑΤΑ.  

 Ο ορισμός επιβλέποντος μηχανικού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10411/5-

10-2020. απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωρίδος. 

     Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση και η μείωση κατά 
περίπτωση των εγκεκριμένων ποσοτήτων για την άρτια εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι κατά 
την χρονική στιγμή σύνταξης της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθούν επακριβώς οι 
ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών γιατί αφορούσε εργασίες κατασκευής Τοίχου αντιστήριξης 
πλησίον της παραλιακής ζώνης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιορισθεί η καταλληλότητα 
και η χαλαρότητα του εδάφους τόσο για τις εκσκαφές όσο και για τα σκυροδέματα της κατασκευής 
του τοίχου αντιστήριξης.   

 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται 
στο συνολικό ποσό 34.780,00 € (μαζί με Φ.Π.Α.), δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».  

Έγινε για την τακτοποίηση, με αυξήσεις και μειώσεις κατά περίπτωση, των εγκεκριμένων 
ποσοτήτων και επομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 3.720,49 € 4.278,53 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 24.389,90 € 28.048,12 €   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
(15%) 

3.658,49 € 0,27 €   

ΣΥΝΟΛΟ III 28.048,39€ 28.048,39€ 

Φ.Π.Α. (23%) 6.731,61 € 6.731,61 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.780,00 € 34.780,00 € 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ



προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, χωρίς να τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και το 
«βασικό σχέδιο» του έργου και λαμβάνοντας υπόψην τις ποσότητες των μέχρι σήμερα αναλυτικών 
επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών του έργου οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την 
έντεχνη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών 
χωρίς να αλλοιώνεται όπως είπαμε ο αρχικός σχεδιασμός  και η λειτουργία του έργου.   

 Στον παρόν Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται : 

 Κατασκευή τσιμεντάυλακα από τσιμεντοστρώσεις D600 στην θέση οικ. Νίτσου Ιωάννη . 
 Ασφαλτικές εργασίες στον κεντρικό δρόμο από Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου προς καφενείο 

Γιανακούρη 

 Ασφαλτικές εργασίες από οικ. Αναγνοστόπουλου έως οικ. Αποστολόπουλού 

 Ασφαλτικές εργασίες από οικ. Νίτσου Ιωάννη 

 Ασφαλτικές εργασίες από οικ. Γεωργουδάκη στον οικισμό Χιλιαδούς 

  
4. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Κατά ομάδες έχουμε τις παρακάτω αυξομειώσεις : 

Στην ομάδα 1 (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ) έχουμε αύξηση κατά : 593,56 € 

Στην ομάδα 1 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) έχουμε αύξηση κατά : 2.506,62 € 

 

 

 

Επίσης έχουμε: 

 Αύξηση των Γ.Ε. & Ο.Ε. από 3.720,49 σε 4.278,53% κατά 620,04€, 
 Χωρίς μεταβολή παραμένει η δαπάνη αναθεώρησης. 

 

Όλες οι παραπάνω αυξομειώσεις των εργασιών και η αύξηση των Γ.Ε. & Ο.Ε.  θα καλυφθούν από 
τις «επί ελάσσον» δαπάνες και από το κονδύλιο των απροβλέπτων της μελέτης. Αναλυτικότερα τα 
οικονομικά στοιχεία του εν λόγω έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Έτσι, ο παρών 1ος 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. Επί πλέον 
Δαπάνες 

Επί 
έλασσον 
Δαπάνες 

ΟΜΑΔΑ Α 
(ΕΚΣΚΑΦΕΣ - 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΑ) 
3.956,21 € 4.549,77 € 654,10 € 60,54 € 

ΟΜΑΔΑ Β 
(ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) 16.713,20 € 19.219,82 € 2.826,22 € 319,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ι 20.669,41 € 23.769,59 €   

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 3.720,49 € 4.278,53 €   

ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ



Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται στο συνολικό ποσό των 34.780,00 
ευρώ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 
34.780,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

                                Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που 
αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δωρίδος. 

 

                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

1. Εγκρίνει τον ανωτέρω 1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής 
δαπάνης ποσού 34.780,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για το 
έργο: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Μανάγουλης, Δ.Ε. Ευπαλίου».    

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  252 / 2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 
                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 24.389,90 € 28.048,12 €   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
(15%) 

3.658,49 € 0,27 €   

ΣΥΝΟΛΟ III 28.048,39€ 28.048,39€ 

Φ.Π.Α. (23%) 6.731,61 € 6.731,61 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.780,00 € 34.780,00 € 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ



 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ



 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΩ9Ζ-ΩΒΑ
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