
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 80/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/13-
3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, το υπ’αριθµ 6770/16-3-2020  
έγγραφο της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , µε το οποίο µας υποβάλλει για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου 
Εορδαίας καθώς και την σχετική Τεχνική –Αιτιολογική Έκθεση , τονίζοντας ότι ο πάρων ΑΠΕ έχει συνταχθεί 
σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβασης και είναι σύµφωνος µε τις προϋποθέσεις που θέτει το αρ 156 
του ν 4412/2016 , πιο συγκεκριµένα:  

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1 ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
 
Γενικά Στοιχεία 
 

• Προϋπολογισµός Μελέτης (µε Φ.Π.Α.): 300.000,00 € 

• Συµβατικός Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.): 135.555,56 € 

• Προϋπολογισµός Παρόντα 1ου Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 135.555,56 € 

• Χρηµατοδότηση:ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30.7333.0074) 
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• Η προθεσµία περαίωσης του έργου ορίσθηκε η 01/04/2020 και έγινε αίτηση από τον ανάδοχο του 
έργου για 1η παράταση έως 01/08/2020. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
     Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των : Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α΄), 
Ν.4070/12(Φ.Ε.Κ.82Α΄),Ν.3669/08(Φ.Ε.Κ.116Α΄),Ν.3481(Φ.Ε.Κ.162Α΄),Ν.3263/04(Φ.Ε.Κ.179Α΄),Ν.2940/01(Φ.
Ε.Κ.180Α΄),Ν.2229/94(Φ.Ε.Κ.138Α΄), Ν.1418 (Φ.Ε.Κ.23Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 
     Κατά τη διάρκεια κατασκευής του παραπάνω έργου χρειάσθηκε να συνταχθεί ο παρών 1ος ΑΠΕ 
προκειµένου να καλύψει, µε τη χρησιµοποίηση των απροβλέπτων, την αύξηση της απαραίτητης ποσότητας 
εργασίας της µελέτης που προέκυψε κατά την εκτέλεση για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και την καλή 
λειτουργία του, όπως επίσης και την κάλυψη της απολογιστικής δαπάνης διαχείρισης αποβλήτων.   
     Ο 1ος Α.Π.Ε παρουσιάζει  ισοζύγιο σε σχέση µε την σύµβαση, δηλαδή 135.555,56 € µε Φ.Π.Α. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1) Το έργο δηµοπρατήθηκε µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό στις 21/06/2018. 

2) Με την υπ’ αριθµ. 142/03-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας εγκρίθηκε 
και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ), σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης, για το έργο: “Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου 
Εορδαίας”,αρ µελ. 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 Ευρώ, στον οριστικό Ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ». 

3) Με την υπ’ αριθµ. 144930/14-09-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. 

4) Η τιµή µονάδας της προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε”, ως πρώτου µειοδότη 
είναι 61,0€/τόνο. 

5)  Το συµφωνητικό υπογράφηκε την 01-04-2019 για ποσό 135.555,56€ στο οποίο περιλαµβάνεται η δαπάνη 
για Φ.Π.Α. 

6) Η συµβατική προθεσµία περαίωσης είναι δώδεκα (12) µήνες και λήγει στις 01-04-2020.  

7) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 109.319,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (135.555,56€ µε Φ.Π.Α. 24%) υπογράφθηκε 
από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

     Το έργο αφορά στην επισκευή των δρόµων του ∆ήµου Εορδαίας, στα σηµεία που παρουσιάζουν 
φθορές, µε ασφαλτικό µίγµα, τύπου ΑΣ 12,5 , που παρασκευάζεται εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση 
παραγωγής ασφαλτοµίγµατος µε ασφαλτικό διάλυµα και θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου. Οι εργασίες 
που γίνονται είναι : 

α) Εντοπισµός των κατεστραµµένων τµηµάτων των δρόµων, 

β) Ασφαλτοκοπή του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα στα κρίσιµα σηµεία, διάνοιξη των λάκκων σε βάθος 
0,05µ. και καθαρισµός τους, η κατακορύφωση των παρειών, αποκόµµιση των αχρήστων υλικών στη 
Μονάδα ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων), που υπάρχει στην 
περιοχή, συµπύκνωση του πυθµένα των λάκκων και τυχόν εξυγίανση της βάσης µε κατάλληλο υλικό, όπου 
αυτό απαιτείται  

γ) Ασφαλτική προεπάλειψη του πυθµένα και των παρειών µε ασφαλτικό διάλυµα. 

δ) Μεταφορά επί τόπου του έργου του ασφαλτοµίγµατος, η διάστρωση και συµπύκνωση αυτού σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση της ποσότητας 
για την επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος µε ασφαλτικό µίγµα, η οποία δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθεί σε προγενέστερο στάδιο καθώς πρόκειται για έργο συντήρησης, είναι δύσκολη η 
προµέτρηση των εργασιών που απαιτούνται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την µελέτη. 
Επίσης προβλέφθηκε δαπάνη για την κάλυψη των απολογιστικών διαχείρισης αποβλήτων η οποία 
υπολογίσθηκε από τα παραστατικά τιµολόγια που προσκόµισε ο ανάδοχος από την εταιρεία 
ανακύκλωσης. 
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Η  αύξηση της ποσότητας εργασίας καθώς και η απολογιστική δαπάνη παρουσιάζονται λεπτοµερώς 
στον 1ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση, καθώς και στην προµέτρηση που 
επισυνάπτεται. 
Αναλυτικότερα:  
Α.Τ.-1: Σχετικά µε την εργασία: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δια ασφαλτικού µίγµατος», 
επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 177,38 τόνους, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου.  
Απολογιστική δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων : Υπολογίσθηκε από τα παραστατικά τιµολόγια που 
προσκόµισε ο ανάδοχος από την εταιρεία ανακύκλωσης (Αριθµός τιµολογίων : 777-1016-1414-1524-1784-
2212) 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ύστερα από τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρχική Σύµβαση 1 ος Α.Π.Ε. 

1 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 95.013,60 107.781,41 

2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 14.252,04            0,22 
3 ΣΥΝΟΛΟ       109.265,64 107.781,63 

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ        53,36          53,36 

5 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
                -     1.484,01 

6 ΑΘΡΟΙΣΜΑ        109.319,00 109.319,00 

7 ΦΠΑ 24%   26.236,56     26.236,56 

8 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 135.555,56   135.555,56 
Όλα τα παραπάνω προβλήµατα  πού αναφέρθηκαν, είναι µέσα στο φυσικό αντικείµενο του έργου και 
δηµιουργήθηκαν  κατά τη φάση της κατασκευής. Κάποια από αυτά δεν προσµετρήθηκαν εκ των προτέρων, 
αλλά και δεν προϋπολογίσθηκαν επακριβώς.  
Με την εκτέλεση των προτεινόµενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. , 
Εκτελείται  πλήρως ο στόχος  της  σύµβασης, µε την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου 
και  µε πιστή εφαρµογή των προδιαγραφών της µελέτης.  
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας , Κυρ. Αντωνιάδης , ∆ηµ. Σποντης & Ευσ. Κοκκινιδης 
ψήφισαν θετικά µε σχετικό email ,  ο ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε θετικά 

                                          Αριθµ. Απόφ. 80/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  

2. τις διαταξεις του ν 4412/2016 οπως τροπ/καν και ισχυουν 

3. το υπ’αριθµ 6770/16-3-2020  έγγραφο της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και την σχετική τεχνική και 
αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση 
η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 80/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: 99ΔΞΩΡ6-Ψ2Μ


		2020-03-23T12:55:27+0200
	Athens




