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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 12.10.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  11507 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

224/2021 
από το πρακτικό της 23ης / 12.10.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 12ο : Έγκριση του 3ου  ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για 

το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 12.10.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  11388/08.10.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 08.10.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 
 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1  

Απόντες 

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  που κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/494899/
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Θέμα 12ο : Έγκριση του 3ου  ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για 

το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

 

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 6.100.000,00 € 

2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 3.650.946,73 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

3. Προϋπολογισμός Παρόντα 3ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση: 3.650.946,73 €  

4. 1η Συμπληρωματική σύμβαση: 540.107,44 € 

5. Ποσοστό Έκπτωσης: 40,15 %  

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών περί έγκρισης της μεταφοράς του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. 

ΣΑΕ 055, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΩΥ) Απόφασης 

Ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό έργου 2019ΣΕ05500010 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  

 

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και οι λοιπές 

διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραπάνω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων 

και των επί έλασσον δαπανών, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την 

ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του. 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Με την υπ’ αριθ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 

27Α/2018 μελέτη για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε 

οικισμούς του Δήμου Αγιάς», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού 

προϋπολογισμού 6.100.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» βάση της με αρ. πρωτ. 55812/11-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ) απόφαση 

ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 055, 

βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΩΥ) Απόφασης Ένταξης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό έργου 2019ΣΕ05500010. Περαιτέρω καθορίστηκε  ως 

τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Με βάση την υπ’ αριθ. 145/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. 10694/27-12-2018 

διακήρυξη της δημοπρασίας.  

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω 

έργου και σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΩ6Ι-ΤΝΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς» κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών, β) το από 18-06-2020 Ιδιωτικό 

συμφωνητικό σύστασης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας, και γ) το με αριθμό 21068/24-06-2020 Ειδικό 

Πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Στυλιανής Νούλας περί της κοινοπραξίας, μεταξύ του αναδόχου του 

έργου «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και του Δήμου Αγιάς 
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υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 5770/1-07-2020 σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006951522 2020-

07-01).  

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.944.311,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 3.650.946,73 € (με Φ.Π.Α. 

24%), το οποίο αναλύεται σε 2.144.838,98 € για εργασίες, 386.071,02€ για ΓΕ & ΟΕ, 379.636,50€ για 

απρόβλεπτα, 33.765,38€ για αναθεώρηση και 706.634,85€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε 

χρονικό διάστημα επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, δηλαδή μέχρι 01/07/2022. 

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω 

αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των 

υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του 

δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση. Επίσης, αποσκοπεί στην 

ορθολογική διαχείριση των υδάτων με την αποθήκευση του πόσιμου νερού σε νέες δεξαμενές μεγάλης 

χωρητικότητας και θα επιλύσει τα υφιστάμενα ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα στην καθημερινότητα 

του πολίτη. 

 

 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε.  

Ο παρών 3ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου συντάχθηκε 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον 

αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να 

συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και νέες τιμές εργασιών, οι 

οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν 

απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του 

έργου.  

 

Η επιπλέον δαπάνη προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών: 

α) από τη σύσταση των εδαφών στους ορεινούς οικισμούς (βραχώδη εδάφη) που οδήγησε στην 

αύξηση των εκσκαφών σε βραχώδη εδάφη  

β) από τις κλίσεις και τη στενότητα χώρου στους βραχώδεις οικισμούς που οδήγησε σε αύξηση των 

εκσκαφών με στενότητα χώρου και  

γ) στην ανάγκη διαχείρισης των υλικών εκσκαφής όλων των οικισμών σε μονάδες ΑΕΚΚ 

δ) από την κατασκευή των δεξαμενών στις εργασίες των σκυροδεμάτων, στην μόνωση και στην 

στεγάνωσή τους 

ε) από την ανάγκη κατασκευής ορατού δικτύου από σωλήνα πολυαιθυλενίου 16 ατμ διαμέτρου Φ50 

για την προσωρινή ύδρευση τμημάτων των οικισμών ώστε οι ιδιοκτησίες να υδροδοτούνται συνεχώς και 

απρόσκοπτα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου  

 

Οι ποσότητες εργασιών που αυξάνονται (στις ποσότητες της αρχικής σύμβασης) με αντίστοιχη 

αύξηση της σχετικής δαπάνης είναι οι εξής:  

• Α9: Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 

• Α19: Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχωλικλωδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου   

• Β1: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επ. επιφανειών  

• Β2: Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

• Β3: Σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

• Β4: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

• Β5: Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  

• Β10: Στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος 

• Β15: Στεγάνωση με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστσίας 

 

Οι ποσότητες εργασιών που ενσωματώνονται στις ποσότητες της συμπληρωματικής σύμβασης 

δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν 

αναγκαίες, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Οι συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά 

ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για 
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την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, είναι οι εξής:  

• Α1: Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες με πλάτος 

πυθμένα ως 3μ με πλευρική απόθεση προϊόντων εκσκαφής και βάθος ορύγματος ως 4μ. 

• Α5: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου 

• Α14: Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων 

• ΝΤ5: Κατασκευή ορατού δικτύου 

 

Οι επί πλέον εργασίες:  

• δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται είτε σε 

προμετρητικά λάθη, είτε στην ανάγκη προσαρμογής των αρχικών συμβατικών ποσοτήτων  

• δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 

2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη, ενώ  δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου 

• για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων για την έντεχνη κατασκευή 

του έργου θα γίνει  χρήση των απρόβλεπτων δαπανών, των επί έλασσον δαπανών και των 

δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης 

 

 

Οι ποσότητες εργασιών που μειώνονται με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης αφορούν στους 

αγωγούς των δικτύων λόγω προμετρητικών λαθών κατά την σύνταξη της μελέτης καθώς και από κάποιες 

μικρό διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών που έχουν διορθωτικό χαρακτήρα χωρίς να 

επηρεάζουν την έντεχνη εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής: 

• Α6: Εκσκαφή και επαναπλήρωση αρδευτικού δικτύου ή υπόγειων δικτύων εκτός κατοικημένων 

περιοχών εκτός από βραχώδη εδάφη 

• Α7: Εκσκαφή και επαναπλήρωση αρδευτικού δικτύου ή υπόγειων δικτύων εκτός κατοικημένων 

περιοχών σε βραχώδη εδάφη 

• Γ19: Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου 75mm/PN 10atm 

• Γ24: Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου 110mm/PN 12,5atm 

• Γ28: Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου 225mm/PN 16atm 

• Γ11,Γ12,Γ13: μικρο διαφοροποιήσεις 

Οι επί έλασσον εργασίες:  

• δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 

2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, 

ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου 

• δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 

• δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 

έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.  

 

Επομένως, η αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της 

αρχικής σύμβασης,  από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και 

αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό 

αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή 

παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να 

θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.  

Οι προαναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν 

και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης. Επίσης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το 

κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές 
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εργασίας και επιπλέον δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις δαπάνες των απροβλέπτων του 

προϋπολογισμού. 

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον 

ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι αφ’ ενός δεν μπορούν να διαχωρίσουν από την αρχική 

σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ’ ετέρου εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης. 

Σημειώνεται, δε, ότι η υπέρβαση της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική 

σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 14,79%, δηλαδή είναι μικρότερη του 15% που είναι το ανώτερο 

επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι 

προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:  

α) η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, ποσού 540.107,44 € με το ΦΠΑ., είναι κατώτερη 

των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016,  

β) η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 15% του αρχικώς συμβατικού ποσού (3.650.946,73 

€ με το ΦΠΑ), ανερχόμενη σε ποσοστό 14,79%, του ποσού αυτού και  

γ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, επομένως χωρίς να 

απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ́ έως δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αρχική Σύμβαση 

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση 

ποσοτήτων - βάσει του 3ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 3.650.946,73 € με το ΦΠΑ, δηλαδή δεν επιφέρεται καμία 

αλλαγή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. 

1η Συμπληρωματική Σύμβαση 

Η συνολική δαπάνη για βάσει του 3ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 540.107,44 € με το ΦΠΑ, δηλαδή 

υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,79%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης 

του έργου. 

 

Επιπλέον, με το με αρ. πρωτ 10258/10-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας για έγκριση ο 3Ος ΑΠΕ και το 2Ο ΠΚΤΜΝΕ – 1Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», Αναδόχου: «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και με την υπ αρ. 4/17-09-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου 

Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας εγκρίθηκε ομόφωνα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄): 

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

2014/25/ΕΕ)» και επειδή: 

α) Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της μεταφοράς του από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 055, 

βάσει της υπ’ αρ. πρω-τ.: 118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΩΥ) Απόφασης Ένταξης του 

Υφυ-πουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό έργου 2019ΣΕ05500010 

 β) με τον 3ο ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και  

χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης 

και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του, 

γ) η αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων τιμών, καλύπτεται από το 

ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της 

αρχικής σύμβασης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης. 

δ) την διαπίστωση ότι για την εκτέλεση των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης, συντρέχουν 

οι λόγοι των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την σύνταξη 
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Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο καθ’ όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό 

συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας  

ε) η υπέρβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 

μικρότερη του 15% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 

και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016,  

στ) την με αρ. 4/17-09-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του εν λόγου ΑΠΕ 

 

εισηγούμαστε: 

Α) να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΜΝΕ του 

έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» που συνέταξε η 

αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 3.650.946,73 

ευρώ. 

 

Β) να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» - βάσει του 3ου ΑΠΕ – που ανέρχεται σε 

ποσό 540.107,44 € με το ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,79%, σε 

σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ΄ και περ. στ υποπ. ιι του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της μελέτης 

και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε 

οικισμούς του Δήμου Αγιάς” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του», 

- την υπ’ αριθ. 145/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΩ6Ι-ΤΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς” κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών», 

- την υπ’ αριθμ. 91/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩ9Ω6Ι-4Τ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 39/2021 (ΑΔΑ: ΩΗ5ΡΩ6Ι-ΨΑ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: “Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”», 

- τον 3ο  ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου που 

συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και συγκεκριμένα από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Α) Εγκρίνουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΜΝΕ του έργου: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» που συνέταξε η αρμόδια 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 3.650.946,73€. 

 

Β) Εγκρίνουμε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» - βάσει του 3ου ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό 540.107,44€ με το 

ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,79%, σε σχέση με το ποσό της 

αρχικής σύμβασης του έργου. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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