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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 334/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)- Τακτοποιητικός του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ». 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) 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 γ)με το 
Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18.744/10-09-2021 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  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
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: 
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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 της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ’αριθμ. 18727/10-09-
2021 έγγραφό της ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.)- Τακτοποιητικός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ». Η ανωτέρω εισήγηση 
αναφέρει: 
 
Έχοντας υπ΄ όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Την υπ΄ αρίθμ. 12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ» 
& προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα 
τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

4. Την υπ΄ αρίθμ. 1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης. 
Ειδικότερα το έργο του θέματος είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020» - με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 
0006151448, της Δράσης 4 του Υπομέτρου 3 του Μέτρου 4 του προαναφερόμενου 
Προγράμματος. 

5. Την υπ΄ αρίθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου  με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και 
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ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 
60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-
11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον 
έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. 

6. Την υπ΄ αρίθμ. 5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 
105.351,70 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη. 

 
7. Το από 22-10-2020 (αρ. πρωτ. 18752/22-10-2020) αίτημα του αναδόχου, που 

αφορά την διάλυση της σύμβασης του παρόντος έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016. 

8. Την υπ΄ αρίθμ. 20261/16-11-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την 
απόρριψη της από 22-10-2020 (αρ. πρωτ. Δήμου Ωραιοκάστρου 18752/22-10-
2020) αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου κ. Μεσοχωρίτη 
Φάνη. 

9. Την υπ΄ αρίθμ. 340/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΨΗΩΗΖ-ΖΟΜ) ομόφωνη απόφασή της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή) με 
της, που αφορά: 
i) την οριστ ική διακοπή των εργασιών του έργου – διάλυση της 

σύμβασης με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου και 
ii) την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 160 ¨Έκπτωση 

αναδόχου¨ του Ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση του έργου - Υποέργο 
1, δηλαδή την αποστολή πρόσκλησης στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του 
διαγωνισμού προκειμένου να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εν 
λόγω διαλυμένης εργολαβίας. 
 

10. Την υπ΄ αρίθμ. 961/04-03-2021 απόφαση της Υπηρεσίας μας, π ο υ  α φ ο ρ ά  
τ η ν  έ γ κ ρ ι σ η  τ η ς  1 η ς  Α ν α λ υ τ ι κ ή ς  Ε π ιμ έ τ ρ η σ η ς  του έργου, όπως 
αυτή συντάχθηκε εκ νέου από την επιβλέπουσα μηχανικό (προκειμένου να 
συμπεριληφθούν οι σχετικές διορθώσεις της Δ.Υ.) μετά από έλεγχο της 
υποβαλλόμενης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης που συντάχθηκε από την ανάδοχο 
εταιρεία κ α ι  τ ο υ  α π ό  0 3 - 0 3 - 2 0 2 1  1 ο υ  Π . Π . Α . Ε .  του έργου του 
θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε εκ νέου από την επιβλέπουσα μηχανικό & την 
αρμόδια επιτροπή του έργου και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. & Π.. 

11. Την υπ΄ αρίθμ. 962/08-03-2021 απόφαση της Υπηρεσίας μας, π ο υ  α φ ο ρ ά  
τ η ν  έ γ κ ρ ι σ η  τ η ς  α π ό  0 8 - 0 3 - 2 0 2 1  Τ ε λ ι κ ή ς  Ε π ιμ έ τ ρ η σ η ς  του 
έργου του θέματος, όπως αυτή συντάχθηκε εκ νέου από την επιβλέπουσα 
μηχανικό (προκειμένου να συμπεριληφθούν οι σχετικές διορθώσεις της Δ.Υ.) και 
θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. & Π. 

16. Την από 23-03-2021 (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. 
Δήμου Ωραιοκάστρου 5991/24-03-2021) ένσταση του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη, 
ενώπιον του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, κατά των προαναφερόμενων 
Αποφάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, του από 03-03-2021 1ου Π.Π.Α.Ε. του έργου και κάθε άλλης 
συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της 
Διοίκησης. 
Τονίζεται ότι, οι λόγοι της από 23-03-2021 ένστασης του αναδόχου αφορούν: 
 την περικοπή της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών και  
 την περικοπή των ποσοτήτων των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, οι 

οποίες απαιτείται να απορριφθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
νομοθεσίας για τη διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων  
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και όχι τις υπολειπόμενες διορθώσεις της Δ.Υ. που έλαβαν χώρα και 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία (επιμετρητικά σχέδια οριζοντιογραφίας & Διατομών 
και 1ο Επιμετρητικό Φύλλο / Πίνακας Χωματισμών) της εγκεκριμένης 1ης 
Αναλυτικής Επιμέτρησης, η οποία συνοδεύεται από το 1ο Π.Π.Α.Ε. & της 
εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης του εν λόγω έργου. 
 

17. Το υπ΄ αρίθμ. 7205/12-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με το οποίο αποστάλθηκαν – 
κοινοποιηθήκαν στον ανάδοχο τα θεωρημένα στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού της εν λόγω εργολαβίας, προκειμένου να 
συμπεριληφθεί η μείωση των συμβατικών εργασιών της μελέτης 
σύμφωνα με το στάδιο κατασκευής που βρίσκεται το εν λόγω έργο, 
έπειτα από την διάλυση της σύμβασης και τον έλεγχο - θεώρηση της 1ης 
Αναλυτικής Επιμέτρησης (η οποία συνοδεύεται από το 1ο Π.Π.Α.Ε.) & της Τελικής 
Επιμέτρησης των εργασιών του έργου, βάσει των υπ΄ αρίθμ. 961/04-03-2021 & 
962/08-03-2021 αντίστοιχων αποφάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Ο προαναφερόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – Τακτοποιητικός 
του έργου   υ π ο γ ρ ά φ η κ ε  α π ό  τ ο ν  α ν ά δ ο χ ο  μ ε  τ η  ρ η τ ή  ε π ι φ ύ λ α ξ η  
κ ά θ ε  δ ι κ α ι ώ μ α τ ό ς  τ ο υ  και ιδίως του δικαιώματος του να υποβάλει ένσταση, 
της από 23.03.2021 ένστασης που έχει ήδη υποβάλει και του γεγονότος ότι δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στον ΑΠΕ εργασίες που έχουν εκτελεσθεί εκ μέρους του. 

18. Την από 26-04-2021 (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής με ηλεκτρονικό μήνυμα 
– email & αρ. πρωτ. Δήμου 8345/27-04-2021) ένσταση του κ. Μεσοχωρίτη 
Φάνη, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και 
κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της 
Διοίκησης. 

19. Το υπ΄ αρίθμ. 102/07.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΨΜ7ΛΛ-ΨΑ9) έγγραφο του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με το 
οποίο απέστειλε την υπ΄ αρίθμ. 78/10/04.06.2021 γνωμοδότησή του, σύμφωνα 
με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα να γίνει δεκτή η ένσταση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα να ανασυνταχθεί ο 1ος & Τακτοποιητικός ΑΠΕ, ώστε: 
α) να αποζημιωθούν με συμβατικές τιμές οι διερευνητικές τομές των δικτύων 
κοινής ωφέλειας, τις οποίες δεν αποζημίωνε καθόλου ο επίμαχος ΑΠΕ και  
β) να αποζημιωθεί ο ανάδοχος για την εκσκαφή φυτικής γης, διότι δεν είχε νομική 
υποχρέωση να διαθέσει τα προϊόντα της συγκεκριμένης εκσκαφής σε 
αναγνωρισμένο φορέα ανακύκλωσης, όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) και την υπ΄αρ. 12/2013 σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΚΑ.  

20. Την υπ΄ αρίθμ. 119101/24.06.2021 (ΑΔΑ: 60ΖΔΟΡ1Υ-ΓΨ7) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά 
την αποδοχή της από 26-04-2021 ένστασης του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη και 
συγκεκριμένα να ανασυνταχθεί ο 1ος & Τακτοποιητικός ΑΠΕ σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 
21. Σε συμμόρφωση της Υπηρεσίας μας με την ανωτέρω απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έλαβε χώρα η υπ΄ αρίθμ. 
16293/10.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση: 
 της ανασυνταγμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης, η οποία συνοδεύεται από το 

ανασυνταγμένο 1ο Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος και  
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 της από 10-08-2021 επιμέτρησης των απολογιστικών εργασιών, με τον 
απολογισμό της δαπάνης τους. 

22. Την υπ΄ αρίθμ. 17441/25.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την 
έγκριση της από 25-08-2021 ανασυνταγμένης Τελικής Επιμέτρησης του εν 
λόγου έργου. 

 
23. Tην υπ΄ αρίθμ. 4414/07-09-2021 γνωμοδότηση (θετική) της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την 
τροποποίηση της νομικής δέσμευσης κα την έγκριση του 1ου ΑΠΕ όπως 
ανασυντάχθηκε κατά τα ανωτέρω. 

24. Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος. 
 
Λόγω της διάλυσης της παρούσας σύμβασης και επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το 

μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου της αρχικής μελέτης, ο παρών 1ος ΑΠΕ / 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την μείωση των συμβατικών 
εργασιών της μελέτης, ό π ω ς  α υ τ έ ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ά  έπειτα από: 
 την υπ΄ αρίθμ. 119101/24.06.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
 την υπ΄ αρίθμ. 15168/22-07-2021 Διαταγή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και 
 τον έλεγχο & θεώρηση της ανασυνταγμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης των 

εργασιών του έργου, της επιμέτρησης των απολογιστικών εργασιών (με τον 
απολογισμό της δαπάνης τους) και της ανασυνταγμένης Τελικής Επιμέτρησης των 
εργασιών του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις υπ΄αρίθμ. 16293/10.08.2021 & 
17441/25.08.2021 αποφάσεις της Δ.Υ.. 
 
Στον παρών 1ο ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ δεν πραγματοποιείται χρήση των επί 

έλασσον δαπανών και απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.     
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, 
συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό 
των 5.160,43 ευρώ, ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής 
σύμβασης. 

Σας παρακαλούμε τα ανωτέρω να τεθούν υπ΄ όψη της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας (ως Προϊσταμένη Αρχή) προκειμένου να λάβει γνώση και να πάρει την 
σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 
 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε: Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός )αναφέρονται τα κάτωθι: 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
 Η υπ΄ αρίθμ. 12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ» & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το 

Φ.Π.Α.), θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 
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 Με την υπ΄ αρίθμ. 1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας, έλαβε χώρα η ένταξη της παραπάνω πράξης. 

Ειδικότερα το έργο του θέματος είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020» - με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006151448, της Δράσης 4 του 

Υπομέτρου 3 του Μέτρου 4 του προαναφερόμενου Προγράμματος. 

 Με την υπ΄ αρίθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της 

επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον 

«Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το 

με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. 

 Ακολούθησε η υπ΄ αρίθμ. 5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 

105.351,70 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου 

και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη. 

 

 Με το από 22-10-2020 (αρ. πρωτ. 18752/22-10-2020) έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε την 

διάλυση της σύμβασης του παρόντος έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 

του Ν. 4412/2016. 

 Με την υπ΄ αρίθμ. 20261/16-11-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, απορρίφθηκε η από 22-10-2020 (αρ. 

πρωτ. Δήμου Ωραιοκάστρου 18752/22-10-2020) αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης από τον 

ανάδοχο του έργου κ. Μεσοχωρίτη Φάνη. 

 Ακολούθησε η υπ΄ αρίθμ. 340/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΨΗΩΗΖ-ΖΟΜ) ομόφωνη απόφασή της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή) με της, που αφορά: 

i) την οριστική διακοπή των εργασιών του έργου – διάλυση της σύμβασης με 

υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου και 

ii) την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 160 ¨Έκπτωση αναδόχου¨ του 

Ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση του έργου  - Υποέργο 1, δηλαδή την αποστολή 

πρόσκλησης στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού προκειμένου να αναλάβει 

αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εν λόγω διαλυμένης εργολαβίας. 

 

 Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ΄ αρίθμ. 961/04-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την 

έγκριση της από 03-03-2021 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης των εργασιών της εν λόγω 

εργολαβίας, όπως αυτή συντάχθηκε εκ νέου από την επιβλέπουσα μηχανικό (προκειμένου να 

συμπεριληφθούν οι σχετικές διορθώσεις της Δ.Υ.) μετά από έλεγχο της υποβαλλόμενης 1ης 

Αναλυτικής Επιμέτρησης που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 

Η ανωτέρω εγκεκριμένη 1η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου συνοδεύεται από το από 03-03-

2021 1ο Π.Π.Α.Ε. του έργου, όπως αυτό συντάχθηκε εκ νέου από την επιβλέπουσα μηχανικό & 

την αρμόδια επιτροπή του έργου και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. & Π. 

 Ακολούθησε η υπ΄ αρίθμ. 962/08-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της 

από 08-03-2021 Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος, όπως αυτή συντάχθηκε εκ 
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νέου από την επιβλέπουσα μηχανικό (προκειμένου να συμπεριληφθούν οι σχετικές διορθώσεις της 

Δ.Υ.) και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. & Π. 

 

 Με το από 23-03-2021 (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 

Ωραιοκάστρου 5991/24-03-2021) έγγραφό του, ο κ. Μεσοχωρίτης Φάνης, ενώπιον του 

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, ενίσταται κατά των προαναφερόμενων Αποφάσεων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, του από 03-03-

2021 1ου Π.Π.Α.Ε. του έργου και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή 

μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. 

Τονίζεται ότι, οι λόγοι της από 23-03-2021 ένστασης του αναδόχου αφορούν: 

 την περικοπή της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών και  
 την περικοπή των ποσοτήτων των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, οι οποίες απαιτείται να 

απορριφθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τη διαχείριση 
απορριμμάτων & αποβλήτων  

 

και όχι τις υπολειπόμενες διορθώσεις της Δ.Υ. που έλαβαν χώρα και περιλαμβάνονται στα 

στοιχεία (επιμετρητικά σχέδια οριζοντιογραφίας & Διατομών και 1ο Επιμετρητικό Φύλλο / Πίνακας 

Χωματισμών) της εγκεκριμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης, η οποία συνοδεύεται από το 1ο 

Π.Π.Α.Ε. & της εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης του εν λόγω έργου. 

 

 Με το υπ΄ αρίθμ. 7205/12-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, αποστάλθηκαν – κοινοποιηθήκαν στον ανάδοχο τα 

θεωρημένα στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού της εν λόγω 

εργολαβίας, προκειμένου να συμπεριληφθεί η  μείωση των συμβατικών εργασιών 

της μελέτης σύμφωνα με το στάδιο κατασκευής που βρίσκεται το εν λόγω έργο, 

έπειτα από την διάλυση της σύμβασης και τον έλεγχο - θεώρηση της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης 

(η οποία συνοδεύεται από το 1ο Π.Π.Α.Ε.) & της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου, 

βάσει των υπ΄ αρίθμ. 961/04-03-2021 & 962/08-03-2021 αντίστοιχων αποφάσεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προαναφερόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου   

υ π ο γ ρ ά φ η κ ε  α π ό  τ ο ν  α ν ά δ ο χ ο  μ ε  τ η  ρ η τ ή  ε π ι φ ύ λ α ξ η  κ ά θ ε  

δ ι κ α ι ώ μ α τ ό ς  τ ο υ  και ιδίως του δικαιώματος του να υποβάλει ένσταση, της από 23.03.2021 

ένστασης που έχει ήδη υποβάλει και του γεγονότος ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ΑΠΕ 

εργασίες που έχουν εκτελεσθεί εκ μέρους του. 

 Με το από 26-04-2021 (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής με ηλεκτρονικό μήνυμα – email & 

αρ. πρωτ. Δήμου 8345/27-04-2021) έγγραφό του, ο κ. Μεσοχωρίτης Φάνης, ενώπιον του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενίσταται κατά του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή 

μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. 

 Με το υπ΄ αρίθμ. 102/07.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΨΜ7ΛΛ-ΨΑ9) έγγραφο του, το Τεχνικό Συμβούλιο 

Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης απέστειλε την υπ΄ αρίθμ. 

78/10/04.06.2021 γνωμοδότησή του, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα να γίνει 

δεκτή η ένσταση του αναδόχου και συγκεκριμένα να ανασυνταχθεί ο 1ος & Τακτοποιητικός ΑΠΕ, 

ώστε: 
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α) να αποζημιωθούν με συμβατικές τιμές οι διερευνητικές τομές των δικτύων κοινής ωφέλειας, τις 

οποίες δεν αποζημίωνε καθόλου ο επίμαχος ΑΠΕ και  

β) να αποζημιωθεί ο ανάδοχος για την εκσκαφή φυτικής γης, διότι δεν είχε νομική υποχρέωση να 

διαθέσει τα προϊόντα της συγκεκριμένης εκσκαφής σε αναγνωρισμένο φορέα ανακύκλωσης, όπως 

προκύπτει από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) και την υπ΄αρ. 12/2013 σχετική 

εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.  

 Ακολούθησε η υπ΄ αρίθμ. 119101/24.06.2021 (ΑΔΑ: 60ΖΔΟΡ1Υ-ΓΨ7) Απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά την αποδοχή 

της από 26-04-2021 ένστασης του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη και συγκεκριμένα να ανασυνταχθεί ο 1ος 

& Τακτοποιητικός ΑΠΕ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερόμενη γνωμοδότηση του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 Σε συμμόρφωση της Υπηρεσίας μας με την ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έλαβε χώρα η υπ΄ αρίθμ. 16293/10.08.2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του 

Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση:  

  της ανασυνταγμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης, η οποία συνοδεύεται 

από το ανασυνταγμένο 1ο Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος και  

 της από 10-08-2021 επιμέτρησης των απολογιστικών εργασιών, με τον 

απολογισμό της δαπάνης τους. 
 Με την υπ΄ αρίθμ. 17441/25.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η από 25-08-2021 

ανασυνταγμένη Τελική Επιμέτρηση του εν λόγου έργου. 

 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση και ασφαλτόστρωση της 

υφιστάμενης αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Πενταλόφου, από την περιοχή των Νέων 

Νεκροταφείων μέχρι την Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.  

Η υφιστάμενη οδός είναι χαλικοστρωμένη και βρίσκεται δυτικά, στα όρια του οικισμού 

Πενταλόφου. Στην οδό αυτή συμβάλουν και άλλες δευτερεύουσες αγροτικές οδοί που 

εξυπηρετούν επίσης αγροτικές καλλιέργειες, γεωργοκτηνοτροφικές και άλλες 

εγκαταστάσεις.  

Η βελτίωση της υφισταμένης οδού αφορά όλο το μήκος της, λόγω της υποχρεωτικής 

διαπλάτυνσης που απαιτείται στο μεγαλύτερο μήκος της. Κατά την εκπόνηση της μελέτης 

ελήφθη μέριμνα ώστε το εύρος κατάληψης της νέας διαπλατυσμένης οδού να βρίσκεται 

εντός των ορίων της υφιστάμενης οδού, για να μην καταλαμβάνει εκτάσεις από τις 

παρακείμενες ιδιοκτησίες και να μην υπάρχουν θέματα απαλλοτριώσεων.  

Συγκεκριμένα, η νέα διαπλατυσμένη οδός προβλέπεται να κατασκευασθεί με συνολικό 

πλάτος 6,50μ. (δηλ. μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ., 0,25 

πλάτους λωρίδας διαγράμμισης) και ερείσματα 0,50μ στα επιχώματα και 1,00μ. στα 

ορύγματα. Για την οδοστρωσία προτείνεται μία (τοπικά δύο στρώσεις) στρώση υπόβασης 

της ΠΤΠ 0-150 συμπιεσμένου πάχους 0,10μ., μία στρώση βάσης ΠΤΠ 0-155 συμπιεσμένου 
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πάχους 0,10μ. και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠ Α-265 συμπιεσμένου 

πάχους 0,05μ. Επειδή η υφιστάμενη οδός είναι χαλικοστρωμένη, διατηρείται η οδοστρωσία 

της και εφαρμόζεται στο πλάτος της στρώση υπόβασης μεταβλητού πλάτους μέχρι την 

στάθμη εφαρμογής της τυπικής στρώσης υπόβασης. Στο πλάτος εκτός της υφισταμένης 

οδοστρωσίας γίνεται αφαίρεση των φυτικών γαιών σε βάθος 30 εκ. 

 

Επισημαίνεται ότι, μέχρι και την διάλυση της παρούσας σύμβασης έχει εκτελεστεί 

μόνο μέρος των εργασιών εκσκαφής (χαλαρών εδαφών/αφαίρεση φυτικής γης και σε 

έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες) και δεν έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του 

φυσικού αντικειμένου της αρχικής μελέτης. 

 
Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΟΥ 1ου  ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ / ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάσσεται ε κ  ν έ ο υ  - μετά την διάλυση της 

σύμβασης, σύμφωνα με το στάδιο κατασκευής που βρίσκεται το εν λόγω έργο - για να 

συμπεριλάβει την μείωση των συμβατικών εργασιών της μελέτης, ό π ω ς  α υ τ έ ς  

π ρ ο έ κ υ ψ α ν  σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ά  έπειτα από: 

 την υπ΄ αρίθμ. 119101/24.06.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 την υπ΄ αρίθμ. 15168/22-07-2021 Διαταγή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και 

 τον έλεγχο & θεώρηση της ανασυνταγμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης των εργασιών 
του έργου, της επιμέτρησης των απολογιστικών εργασιών (με τον απολογισμό της 
δαπάνης τους) και της ανασυνταγμένης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου 
του θέματος, σύμφωνα με τις υπ΄αρίθμ. 16293/10.08.2021 & 17441/25.08.2021 
αποφάσεις της Δ.Υ.. 
 

Στον παρών 1ο ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ δεν πραγματοποιείται χρήση των επί 

έλασσον δαπανών και απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.     

 
 
Δ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε. 

 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. / ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάσσεται εκ νέου - μ ε τ ά  τ η ν  

δ ι ά λ υ σ η  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  σ ύ μ β α σ η ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  σ τ ά δ ι ο  

κ α τ α σ κ ε υ ή ς  π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  τ ο  έ ρ γ ο  - προκειμένου να συμπεριλάβει την 

μείωση των συμβατικών εργασιών της μελέτης, ό π ω ς  α υ τ έ ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  

σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ά  έπειτα από: 

 την υπ΄ αρίθμ. 119101/24.06.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 την υπ΄ αρίθμ. 15168/22-07-2021 Διαταγή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και 

 τον έλεγχο & θεώρηση της ανασυνταγμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης των εργασιών 
του έργου, της επιμέτρησης των απολογιστικών εργασιών (με τον απολογισμό της 
δαπάνης τους) και της ανασυνταγμένης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου 
του θέματος, σύμφωνα με τις υπ΄αρίθμ. 16293/10.08.2021 & 17441/25.08.2021 
αποφάσεις της Δ.Υ.. 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα, τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εν 

λόγω εργολαβίας.  

 

Ειδικότερα, στο σώμα του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. / ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ περιλαμβάνονται ο ι  

σ υ ν ο λ ι κ έ ς  π ο σ ό τ η τ ε ς  που έχουν προκύψει από την εκτέλεση των 

κάτωθι εργασιών: 

 εκσκαφή χαλαρών εδαφών (αφαίρεση φυτικής γης) εκατέρωθεν της υφιστάμενης 

Αγροτικής οδού, με πιθανές σημειακές/τοπικές επεμβάσεις (περιορισμένης έκτασης) 

στην οδοστρωσία της προαναφερόμενης οδού. 

 εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, σε τμήμα της Αγροτικής Οδού (περίπου 

από την Διατομή 3 έως την Διατομή 19), με την εναπόθεση – μέχρι & σήμερα - των 

προϊόντων εκσκαφής παραπλεύρως του σκάμματος και εντός του πλάτους της 

υφιστάμενης Αγροτικής Οδού και 

 διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής στις θέσεις προσωρινής εναπόθεσής τους, στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου. 

δηλαδή χωρίς πλέον να αφαιρούνται οι ποσότητες των ακατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφής (σε σχέση με τις αρχικά εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου) και 

συμπεριλαμβάνεται η  δ α π ά ν η  – ποσού 3.642,29€/χωρίς ΦΠΑ - τ ω ν  

α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν  ε ρ γ α σ ι ώ ν  που αφορούν τις διερευνητικές τομές για την 

αποκάλυψη της όδευσης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΩ, β ά σ ε ι  τ η ς  α π ό  2 5 - 0 8 -

2 0 2 1  α ν α σ υ ν τ α γ μ έ ν η ς  &  ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς  Τ ε λ ι κ ή ς  Ε π ι μ έ τ ρ η σ η ς  των 

εργασιών της εν λόγω εργολαβίας. 

 

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν παρουσιάστηκαν ουσιώδες τροποποιήσεις της 

εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν με 

την ανάθεση του έργου, δηλαδή δεν αλλάζει «το βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της 

αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές, διατηρείται το γενικό περίγραμμα 

του έργου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και δεν θίγεται η πληρότητα και 

λειτουργικότητα του, ενώ παράλληλα τηρήθηκε η εγκύκλιος 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ όσον 

αφορά στην διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών».  
 

Ο κύριος λόγος σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. είναι για να συμπεριλάβει την μείωση 

των συμβατικών εργασιών της μελέτης, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το 

μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου της αρχικής μελέτης, λόγω της 

διάλυσης της παρούσας σύμβασης.  

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 
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1. ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.  ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, δεν προέκυψε καμιά νέα εργασία 
που να είναι απαραίτητη, να μην είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και να μην υπάρχει 
συμβατική τιμή.  
 
Επομένως δεν πραγματοποιείται ουδεμία απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών 

της μελέτης.   

 

Για να συμπεριληφθούν όλα τα ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου σύνταξη του 1ου 

ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου της επικεφαλίδας, βάσει του οποίου η συνολική 

προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, 

συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 

5.160,43 ευρώ, ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

 
 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ΟΥ Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 
Με βάση τα παραπάνω έχουμε την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - 

Τακτοποιητικού: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 62.609,47 440,13 
Γ.Ε. & Ο.Ε.  18% 11.269,70 79,22 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  73.879,17 519,35 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 11.081,88 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 84.961,05 519,35 
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΚΩ / 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ + Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% (μειωμένο κατά την 
έκπτωση - 60,41% - της σχετικής δημοπρασίας) 0,00 3.642,29 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 84.961,05 4.161,64 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  84.961,05 4.161,64 
ΦΠΑ 24% 20.390,65 998,79 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 105.351,70 5.160,43 

 
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, 
συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 
5.160,43 ευρώ, ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
                                       
 
Επίσης κατά την εκτέλεση του έργου δεν παρουσιάστηκαν ουσιώδες τροποποιήσεις της 
εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν με 
την ανάθεση του έργου, δηλαδή δεν άλλαξε «το βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της 
αρχικής μελέτης. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών. 
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
5. Τον 1ο ΑΠΕ- τακτοποιητικός του έργου. 
6. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ – τακτοποιητικό. 
7. Την 78/10/04-06-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
8. Την υπ’αριθμ. 4414/07-09-2021 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
9. Την υπ’αριθμ. 18727/10-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ» (αρ. μελ. 12/2017, αρ. έργου 2/2019). 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 334/2021 
 

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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