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Αριθµ. απόφ. 253/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 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, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ.
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ
του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας».
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
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 Καρακασίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπιγγας
7. ∆ηµήτριος Σπόντης
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ
23593/09-11-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας κοινοποιούνται η τεχνική
αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την 96/2020 σχετική
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλιου Π.Ε. Κοζάνης ,προκειµένου να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή
για την έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Πτολεµαΐδας». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:
« ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση τµήµατος της στέγης του σχολείου. Συγκεκριµένα θα γίνει
αντικατάσταση των κεραµιδιών µε πάνελ οροφής από πολυουρεθανη.
Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραµµα ΣΑΕΠ 541 κα 60.7331.0156/2019
Η µελέτη του έργου ( αρ. µελέτης 5/2019) συνολικού προϋπολογισµού 42.000,00 ευρώ ( µε ΦΠΑ) συντάθηκε
και θεωρήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας.
Το έργο δηµοπρατήθηκε την 12-12-2019 µε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισµό και µειοδότης αναδείχτηκε µε
ποσοστό ενιαίας έκπτωσης 51,00% η ατοµική επιχείρηση « Αλκιβιάδης ∆ιανελης Ε∆Ε»

ΑΔΑ: 6ΔΛΨΩΡ6-1ΡΗ

Η δηµοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 4412/2016.
Το πρακτικό της δηµοπρασίας κυρώθηκε µε την αριθµ 53/04-03-2020 ( Α∆Α: 6ΣΕΡΩΡ6-ΥΟΒ) απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας.
Το συµφωνητικό (αρ.πρωτ 9058) ποσού 20.579,99 ευρώ (µε ΦΠΑ) υπογράφηκε την 14-05-2020.
Η προθεσµία περαιώσεως των εργασιών σύµφωνα µε το συµφωνητικό είναι την 19-07-2020.
∆όθηκε 1ηπαραταση µέχρι 19-09-2020 µε την 163/21-07-2020 ΑΟΕ του ∆ήµου Εορδαίας.
∆όθηκε 2ηπαραταση µέχρι 19-10-2020 µε την 200/17-09-2020 ΑΟΕ του ∆ήµου Εορδαίας.
Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:
Α) αυξήσεις ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών
Β) Εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στο συµβατικό τιµολόγιο της µελέτης , που
θεωρήθηκαν αναγκαίες για την ολοκληρώσει του έργου και ως εκ τούτου προβήκαµε στη σύνταξη του
παρόντος 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ
Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)»
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικου) – 1ου ΠΚΤΜΝΕ
Ο παρών 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικος) – 1ος ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται , για την έγκριση των αυξήσεων των
ποσοτήτων των εργασιών του έργου , όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του καθώς και για την
έγκριση των νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την συνέχιση και την άρτια λειτουργία του έργου.
Για την κάλυψη των ποσών των επι πλέον δαπανών λογω αύξησης των ποσοτήτων , γίνεται χρήση µέρους
των απρόβλεπτων.
Το ύψος της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικου) – 1ου ΠΚΤΜΝΕ της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των
20.579,99 ευρύ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι 0% υπέρβαση έναντι του αρχικού συµβατικού
αντικειµένου.
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικου) – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόµενου έργου.»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου και Στ. Μπίγγας
δήλωσαν παρόντες.
Αριθµ. Απόφ. 253/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν
3852/2020
2. το υπ’ αριθµ. 23593/9-11-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο
1ος ΑΠΕ & 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας»
3. την υπ’αριθµ 96/2020 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 5/2019, σύµφωνα µε την τεχνική αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικων Υπηρεσιων,
η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου και Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 253 /2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

