
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 146/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-9-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
19374/14-9-2018 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Τροποποίηση εν µέρει της διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας ( µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) για τη σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης για το έργο: «Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισµού 1.500.000,00 ευρώ 
, αριθµ. µελ. 15/2017 , χρηµατοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραµµα ∆υτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 
ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη οµόφωνα συµφώνησαν να συζητηθεί, ανάφερε 
ότι µε την 135/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκαν η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης ( µεσω ΕΣΗ∆ΗΣ) για το έργο 
µε τίτλο: «Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισµού 1.500.000,00 ευρώ , αριθµ. µελ. 15/2017 , 
χρηµατοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραµµα ∆υτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 2(α) του ν 4412/2016. Σας κάνουµε γνωστό 
ότι στο αρ 11.1 « Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης)»  της 
διακήρυξης διαπιστώθηκε λανθασµένη εγγραφή ποσών λόγο στρογγυλοποίησης, ήτοι: 
11.1. «Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi 1.500.000,00 € και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 814.913,00  € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 146.684,35€ 
Απρόβλεπταii (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

144.239,61€., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016  

Αξία έργου. 1.209.677,42 
.iii 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 103.840,42€ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

               Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 290.322,59 €» 

 
και ως εκ τούτου απαιτείται η διόρθωση του άρθρου ως προς το ορθό, ήτοι:  
 

ΑΔΑ: Ω1Ω0ΩΡ6-ΓΛΛ



11.1 «Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεiv 1.500.000,00 € και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 814.913,06  € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 146.684,35€ 
Απρόβλεπταv (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

144.239,61€., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016  

Αξία έργου. 1.209.677,42 
.vi 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 103.840,40€ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 290.322,58 €». 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
   

Αριθµ. απόφ. 146/2018 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  
συντονιστή Αποκεντρωµένης  
5. το υπ’αριθµ 18REQ002727641 πρωτογενές αίτηµα 
6. την υπ’αριθµ 9/2018 Α∆Σ (µε Α∆ΑΜ 18REQ002756585 εγκεκριµένο) & την υπ’αριθµ 134/22-1-2018 
Απόφαση ένταξης ( µε Α∆Α ΩΘΝΤ7ΛΨ-0ΒΟ) 
7. την υπ’αριθµ 5888/2018 ΑΑΥ ( µε Α∆Α 6Θ∆ΝΩΡ6-746) 
8. το υπ’αριθµ  mimed-ecb-a-2-id-aa 1322-eba-2018-08-10 πρακτικό κλήρωσης 
9. το υπ’αριθµ 59/28-8-2018 έγγραφο του  Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων , το 
υπ’αριθµ 377/29-8-2018 έγγραφο της η ΠΕ∆ ∆υτ Μακεδονίας  & το υπ’αριθµ 665/3-9-2018  έγγραφο του ΤΕΕ 
∆υτ. Μακεδονίας 
10. το υπ’αριθµ 2183/17-7-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
∆υτ. Μακεδονίας 
11. την υπ’αριθµ. 135/2018 ΑΟΕ 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 
 

Τροποποιεί το άρθρο 11.1 της διακήρυξης όπως αυτή καταρτίστηκε µε την υπ’αριθµ 135/2018 ΑΟΕ κατά το 
ορθό και πιο συγκεκριµένα:  
11.1 «Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεvii 1.500.000,00 € και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 814.913,06  € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 146.684,35€ 
Απρόβλεπταviii (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
144.239,61€., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016  

Αξία έργου. 1.209.677,42 
.ix 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 103.840,40€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 290.322,58 €». 

 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 135/2018 Α.Ο.Ε 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω1Ω0ΩΡ6-ΓΛΛ



 
 

                                                 
i  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

ii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
iii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
iv  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 

6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
v Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
vi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
vii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

viii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 

9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

ix Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 146/2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

      ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: Ω1Ω0ΩΡ6-ΓΛΛ
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