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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 3/2020 

μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 21/2020  

Στα Ψαρά σήμερα την 15η του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και 

ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε μέσω της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης e-Presence σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 515/15-4-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) της με αριθμ. 18318/13-03-

2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) της με αριθμ. 

40/20930/31.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών ε) του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 

προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) (γ) και (δ) διατάξεις.  

 

Επισημαίνεται ότι η τακτική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης 

e-Presence όπως προβλέπεται από τις διατάξεις:  

 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 

3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος 

χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται 

κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές 

διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των 

μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, 

ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική 

συνεδρίαση». 

 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 η οποία 

αναφέρει: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 

λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1. Κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 

φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε 

διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης 

σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών» 

 του υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ. στο οποίο αναφέρεται ότι: Σε όσες περιπτώσεις 

δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της 

απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: 

α) είτε δια περιφοράς, (….), 

β) είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής 

δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς 

μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού». 
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 της με αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία η 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (όπως 

skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κ.λπ.), το οποίο καθορίζεται 

στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, μετά την έκδοση 

και δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

μπορεί να γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) 

Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις 

που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Η μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence τακτική συνεδρίαση στην οποία 

διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν στη 

συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο 

του δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 η 

Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.». 

 

Στην Τεχνική –Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου σχετικά με το έργο 

«Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του 

μοναστηριού» αναφέρονται τα εξής: 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ Εθνικούς Πόρους - ΣΑΕ 388 & ΤΑΚΤΙΚΑ  

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2018 από το Δήμο Ψαρών με προϋπολογισμό 

699.170,02 € (με ΦΠΑ 24%). Με την υπ'αριθ. 08/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε η δημοπρασία του έργου στον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΖΕΝΙΩΔΗ με ποσοστό έκπτωσης 45,59%. 

Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020 (Διακόσιες σαράντα (240) 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης). Εγκρίθηκε αρμοδίως παράταση εργασιών μέχρι τις 16-04-

2020. Το εργολαβικό συμφωνητικό με τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΖΕΝΙΩΔΗ υπεγράφει στις 20-05-2019 για 

ποσό 306.765,38 Euro (χωρίς ΦΠΑ). 

 Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τον Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη,  Τεχνικό Υπάλληλο στο Δήμο 

Ψαρών 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η επισκευή του τμήματος του κεντρικού δρόμου από Χ.Θ. 3,90 

km έως Χ.Θ. 9,39 km ώστε να υπάρχει εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στα ιστορικά αξιοθέατα του 

νησιού. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπεναρδής Γεώργιος 

2. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

3. Παπαμιχάλης Ιωάννης 

(Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν 

νόμιμα) 
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Επίσης στις περιοχές που διέρχεται ο δρόμος στο Φτελιό και το Μοναστήρι θα πραγματοποιηθούν 

εργασίες ανάπλασης προκειμένου να αναδειχθούν τα ιστορικά αυτά αξιοθέατα των Ψαρών. 

 

 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ 1
ου

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1
ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:  

Ο 1
ος

 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε), συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (διάθεση απροβλέπτων δαπανών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του  

Ν.4412/2016, για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από προμετρητικά 

σφάλματα της μελέτης αλλά και για να καλύψει απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του και δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιό» του, 

δεδομένου ότι οι εργασίες αφορούν δυσχερή προμέτρηση λόγω της φύσεως του έργου, ενώ 

προέκυψαν νέες ανάγκες κατά την φάση εκτέλεσης του έργου οι οποίες δεν ήταν γνωστές κατά την 

φάση σύνταξης της μελέτης.  

Το 1
ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ.6 του άρθρου 57 του Ν.3669/08 

(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του  Ν.4412/2016, και γίνεται για την τιμολόγηση των 

εργασιών:  

ΝΤ1, ΝΤ2 & ΝΤ3  για την προμήθεια συρματοκιβωτίων, κατασκευή  και  πλήρωση φατνών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή τοίχου  αντιστήριξης με σαρζανέτ αντί αυτού με σκυρόδεμα που 

αρχικά είχε προβλεφθεί,  

ΝΤ4 που αφορά τον καθαρισμό &  μόρφωση υπαρχούσης τάφρου,  

ΝΤ5 που αντικατέστησε τις σωληνώσεις διαμέτρου 110mm και 250mm αφού κρίθηκε ως 

καταλληλότερος σωλήνας διάμετρος 160mm,  

ΝΤ6 - σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή χειρολαβών στη 

ράμπα ΑΜΕΑ,  

ΝΤ7 (Μουριές) που κρίθηκε απαραίτητο κάποια από τα κυπαρίσσια που είχαν προβλεφθεί να 

αντικατασταθούν με μουριές. 

 

Η συνολική δαπάνη του 1
ου

 ΑΠΕ και 1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 380.389,07 € 

(συμπεριλαμβανομένων εργασιών, ΓΕ-ΟΕ, απροβλέπτων, αναθεώρησης  και ΦΠΑ) και  είναι  σε 

ισοζύγιο  με το  συμβατικό ποσό  του έργου. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης» 

Α)  Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του  Ν.4412/2016. 

Β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) 

της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε 

καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης. 

ii)  Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και  

iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

Γ)  Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, σε όλες τις ομάδες η δαπάνη των 

επί έλασσον  εργασιών είναι μικρότερη του 20% της συμβατικής δαπάνης της κάθε ομάδας. 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1
ου

 ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του  Ν.4412/2016, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο 

ελέγχου. 

2. Ο παρών 1
ος

 ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 380.389,07 € (συμπεριλαμβανομένων εργασιών, ΓΕ-

ΟΕ, απροβλέπτων, αναθεώρησης  και ΦΠΑ) και  είναι  σε ισοζύγιο  με το  συμβατικό ποσό  του 

έργου.  

3. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :  
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ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 1
ΟΣ

 ΑΠΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ  18% 266.752,50 306.712,21  39.959,71 9.797,72 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 40.012,88 53,17 -39.959,71  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΛΑΘΟΣ 0,00 0,00    

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 306.765,38 306.765,38 0,00  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ  306.765,38 306.765,38 0,00  

ΦΠΑ 24% 73.623,69 73.623,69 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  380.389,07 380.389,07 0,00  

 

Ο παρών 1
ος

 Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ του παρόντα 1
ου

 Α.Π.Ε. 

και 1
ου 

ΠΚΤΜΝΕ. 

 

Στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 αναφέρονται σχετικά τα εξής: 

«3.Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν: α) Με το κονδύλιο των 

απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που 

προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την 

ανάθεση του έργου, καθώς 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 

αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν 

μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 

περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί 

της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για 

έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, 

σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β'941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για 

έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 

380/27.5.1996 (409 Β') και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία 

αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135. [3] 

β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να 

μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση 

άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. 

ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
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αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου 

τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

(….) 

7.Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 

Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον 

ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως 

και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να 

υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών 

εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με 

την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο 

κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η 

γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές 

εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.» 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 Την από 27/1/2020 εισηγητική - τεχνική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

νότια του μοναστηριού» της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου.  

 Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου 

 Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

 Την Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Θέμα 6ο της 

Ημερήσιας Διάταξης της από 01/04/2020 Συνεδρίασης) 

 Την μελέτη του έργου. 

 Την υπ’ αριθ. 70/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού 

 Την υπ’ αριθ. 77/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 

προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ. 

 Την υπ’ αριθμ 08/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 

07-12-2017 2ο πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης για την εκτέλεση 

του ανωτέρω έργου, και κατακυρώθηκε κατακυρώθηκε η δημοπρασία του έργου στον 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΖΕΝΙΩΔΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ με ποσοστό έκπτωσης 45,59%. 

 Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 

 Τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) 

του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1

ο
 Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς 

μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού», όπως αυτός ελέγχθηκε 

από τον επιβλέποντα, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου 

και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου. 

  

Η δαπάνη των εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. μετά την έκπτωση) του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο 

ποσό των 306.712,21€, δηλαδή αυξήθηκε κατά 39.959,71€ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 

αρχικής σύμβασης του έργου. 
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών που θα εκτελεστούν θα καλυφθεί από το κονδύλιο των 

απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καθώς και με την χρήση των επί 

έλασσον δαπανών του παρόντος ΑΠΕ . 

 

Η δαπάνη του έργου χωρίς το ΦΠΑ είναι 306.765,38€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με το αντίστοιχο 

ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 380.389,07€, ποσό ίσο με το αρχικό 

ποσό της υπογραφείσας σύμβασης. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21/2020 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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