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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 114/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 9/22-03-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 
Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ  ΣΤΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ» 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021  και ώρα 12:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ. 4600/16-03-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156)Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5579/18-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας     
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 

     (συμμετείχε από 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης) 
 

5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής 

      (συμμετείχε από 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 
 

8. Τσακαλίδης Ηρακλής  

ΑΔΑ: Ω8ΒΦΩΗΖ-ΤΧΡ



2 
 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 113/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ’αριθμ. 5592/19-03-2021 
έγγραφό της ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
και του 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ‘ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ’ ΣΤΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ». 
 
 
Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι: 
 

Αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ  

        Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθ.156 του Ν.4412/16  
προκειμένου  να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων μικρής έκτασης και εντός της ίδιας ομάδας καθώς και 
 τέσσερις νέες  εργασίες που δεν ήταν  δυνατόν να προβλεφθούν στο στάδιο της σύνταξης της μελέτης. 

      Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης  σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθε- 
σία  (άρθρο 156  Ν.4412/16), καθώς  προβλέπεται και η  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  τους ρητά στην δι- 
ακήρυξη τηρουμένων  σωρευτικά όλων  των όρων και περιορισμών  που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
11.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης (Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης 
δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,δεν καταργείται μια ομάδα εργασιών 
δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργο,τηρούνται οι περιορισμοί της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης 
της συμβατικής δαπάνης μιας ομάδας εργασιών, έως 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα τηρούνται οι 
περιορισμοί του συνόλου αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από ομάδα σε άλλη ομάδα εργασιών έως 
10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου) 
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      Αναλυτικότερα προέκυψαν οι νέες τιμές: 
Ν.Τ 1 ΑΤΟΕ  64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών για την αποφυγή πτώσεων και  

αύξηση της ασφάλειας των χρηστών του έργου. 

Ν.Τ 2 ΣΧ.ΑΤΟΕ  73.12  Επενδύσεις ή επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες για την αρτιότερη 
από αισθητικής άποψης εναρμόνηση του έργου με το φυσικό περιβάλλον. 

Ν.Τ 3 ΑΤΟΕ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών για την προστασία των ξύλινων πασσάλων 

Ν.Τ 4 ΑΤΟΕ 77.26  Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο για την προστασία των ξύλινων πασσάλων 

      Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε ο 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει τις νέες εργασίες. Οι  
νέες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου λόγω λειτουργικότητας και αρτιότητας αυ-  
τού και δεν μπορεί να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν  
μείζονα προβλήματα. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπα- 
νών σύμφωνα με το άρθρο 156 / Ν.4412/16, όπου με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα),  
που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς 
παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λει- 
τουργικότητα του έργου. Η απορρόφηση των απροβλέπτων είναι της τάξης των : 
2.813,69 € - 2.813,42  € = 0,27 € 

     Επομένως ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 26.844,67 ευρώ (με  Φ.Π.Α) και δεν παρουσιάζει υπέρβα- 
ση έναντι της σύμβασης. 

     Με τις διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδης τροποποιήσεις στο έργο, δεν αλλάζει το βασικό σχέ- 
διο (φυσικό αντικείμενο)της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το  
γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικό- 
τητά του. 

    Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε και αναλύεται όπως παρακάτω. 

      
Αρχική 

Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15.896,54 18.280,80 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.   18 
%     2.861,38 3.290,54 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18.757,92 21.571,34 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ  2.813,69 0,27 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21.571,61 21.571,61 

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 77,32 77,32 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21.648,93 21.648,93 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24 % 5.195,74 5.195,74 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 26.844,67 26.844,67 
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Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την παραπάνω εισήγηση.  
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 
4. Τον 1ο ΑΠΕ  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
5. Την αιτιολογική έκθεση. 
6. Τη με αρ.πρωτ.36/4/11.03.2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που μας διαβιβάστηκε με 
το υπ’ αριθμ.πρωτ. 40/12-03-2021 έγγραφο. 

7. Την υπ’αριθμ.5592/19-03-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας. 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
‘ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ’ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 114/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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