
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 140/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-7-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 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’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου 
Εορδαίας ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 3. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ. 
Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο 
οποιος εισηγούµενος  το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ. 
12808/29-6-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας κοινοποιούνται  η υπ’αριθµ 
12034/19-6-2020 αιτιολογική έκθεση  1ΟΥ ΑΠΕ, το υπ’αριθµ 11903/18-6-2020 πρακτικό εξακρίβωσης κόστους 
, το υπ’αριθµ 12033/19-6-2020 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε , η αποτύπωση αποτελεσµάτων ελέγχου τροπ/σεων 
συµφάσεων δηµοσίων έργων και η σχετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 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: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας ». Στην αιτιολογική έκθεση   
αναφέρονται τα εξής:     

«1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 Χωρις ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός µελέτης 308.064,52 73.935,48 382.000,00 

Σύµβαση (+ΓΕ&ΟΕ) 150.484,08   

Σύµβαση ( µε απρόβλεπτα) 173.056,68   

Ποσοστό έκπτωσης  43,77%   

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ(+ΓΕ&ΟΕ) 172.913,60   

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ( µε 
απρόβλεπτα) 

173.056,68   

Ποσοστο µεταβολής  0%   

Χρηµατοδότηση  ΕΑΠ & ΣΑΤΑ   

ΑΔΑ: ΩΔΝΨΩΡ6-0ΦΑ



Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνόδευε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και αιτιολογεί 
τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
H µε αριθµ. 17/2018 µελέτη του έργου ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ∆. 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε συνολικό προϋπολογισµό µελέτης 308.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και 382.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ.  
Με την υπ’ αρίθµ. 283/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του 
έργου και ψηφίστηκε πίστωση. 
 Με την υπ’ αρίθµ. 283/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας εγκρίθηκε η µελέτη και 
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης. 
 Η δηµοπρασία (αποσφράγιση προσφορών) έγινε την 29-03-2019 και µε την απόφαση 63/2019 της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας κατοχυρώθηκε το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας.  
Η Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου και της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΑΤΕ.» υπεγράφη στις 25-10-2019 (Αρ. πρωτ. οικ 21706) µε συµβατικό ποσό 173.223,17 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο 
χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίσθηκε στους 6µήνες από της υπογραφή της σύµβασης, ήτοι 24-04-
2020.  
Με την 102/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας δόθηκε [παράταση έως και την 24-07-2020. 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι προβλεπόµενες εργασίες στα πλαίσια του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» που είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή 
υφιστάµενων παιδικών χαρών και την µετέπειτα αδειοδότηση τους.  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  
Αυξοµειώσεις ποσοτήτων  
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση ή η µείωση των 
ποσοτήτων κάποιων από αυτών, λόγω της ατελούς προµέτρησης αυτών. Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η 
προµετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση τους και η µείωση κάποιων που 
ολοκληρώθηκαν µε µικρότερη απαιτούµενη ποσότητα αλλά και εκτιµάται ότι δεν πρόκειται να χρειαστούν 
άλλες ποσότητες µέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από 
εσφαλµένη εκτίµηση κατά την σύνταξη της µελέτης και της προµέτρησης, αλλά και από ποσότητες που δεν 
ήταν δυνατή η εκτίµηση τους.  
Με τον παρόντα ΑΠΕ συµβατοποιούνται οι αυξοµειώσεις εργασιών όπως αυτές προκύπτουν.  
 Όλες οι τυχόν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον 1ο Α.Π.Ε. που 
συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση. Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται 
η αυξοµείωση ποσοτήτων ορισµένων εργασιών που όπως αυτές προέκυψαν µετά την έγκριση της 1ης 
αναλυτικής επιµέτρησης του έργου. 
Νέες τιµές  
Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, συµβατοποιούνται πέντε (5) Νέες εργασίες. Το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαµβάνει πέντε (5) Νέες Τιµές (Ν.Τ. 1.1, Ν.Τ. 1.2, Ν.Τ. 1.3, Ν.Τ. 1.4, Ν.Τ. 1.5) για εργασίες 
ή δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο της µελέτης αλλά είναι απαραίτητες για την σωστή 
εκτέλεση και εύρυθµη λειτουργία του έργου.  
Οι νέες τιµές αναλύονται ως ακολούθως:  
- Ν.Τ. για την κάλυψη της δαπάνης εισφοράς για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων (ΑΕΚΚ) του 
έργου από πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης. (Ν.Τ. 1.1). Η δαπάνη αυτή δεν είχε προβλεφθεί στα τεύχη 
της σύµβασης, είναι όµως απαίτηση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
- Ν.Τ. για την προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδας παιδικής χαράς (Ν.Τ. 1.2).  
- Ν.Τ. για την προµήθεια και τοποθέτηση παγκακιών (Ν.Τ. 1.3).  
- Ν.Τ. για την προµήθεια και τοποθέτηση κάδων (Ν.Τ. 1.3) και 
- Ν.Τ. για την κάλυψη την βαφή υφιστάµενων κιγκλιδωµάτων σωληνωτής διατοµής  
Η νέα τιµή Ν.Τ. 1.1 έχει συναφές αντικείµενο και ενσωµατώνεται στην οµάδα 1 «χωµατουργικά καθαιρέσεις». 
Οι νέες τιµές Ν.Τ. 1.2, και Ν.Τ.1.3 και Ν.Τ. 1.4 που αφορούν προµήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού 
παιδικής χαράς έχουν συναφές αντικείµενο και ενσωµατώνονται στην οµάδα 4 «κατασκευές ξύλινες ή 
µεταλλικές». Η νέα τιµή Ν.Τ. 1.5 έχει συναφές αντικείµενο και ενσωµατώνεται στην οµάδα 5 «λοιπά - 
τελειώµατα». 
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Όλα τα παραπάνω, είναι µέσα στο φυσικό αντικείµενο του έργου και δηµιουργήθηκαν κατά την φάση της 
κατασκευής. 
 α. Ο παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, είναι σύµφωνος µε τους περιορισµούς στην διαχείριση των επί 
έλασσον δαπανών που εισήχθησαν µε τις εγκυκλίους Ε.36 και Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  

• ∆εν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης, δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου  

• ∆εν πληρώνονται «νέες εργασίες».  
 Όπως συντάχθηκε ο ΑΠΕ µε το ποσό των επί έλασσον δαπανών δεν πληρώνονται νέες εργασίες. Το ποσό 
των επί έλασσον δαπανών χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πληρωµή των συµβατικών εργασιών των 
οποίων η ποσότητα αυξάνεται.  
Η διαφορά στο ποσό των επί πλέον καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της µελέτης.  
Η δαπάνη που προκύπτει λόγω νέων εργασιών (11.936,09€) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ποσό των 
απροβλέπτων της µελέτης . 
 β. ∆εν υπάρχουν µετακινήσεις από οµάδα σε οµάδα  
Τέλος η συνολική δαπάνη του προτεινόµενου ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση.  
Με την εκτέλεση των προτεινόµενων εργασιών 1ου Α.Π.Ε.:  
Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύµβασης, για άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και πιστή 
εφαρµογή των προδιαγραφών της µελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι 
συνυφασµένη µε την άρτια και ολοκληρωµένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους µέσα από τις 
δυνατότητες που µας δίνει η κείµενη νοµοθεσία. 
Έπειτα από τα παραπίνω εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 1ου ΑΠΕ» 
Θέτουµε επίσης υπόψη σας το υπ’αριθµ 57/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Π.Ε. 
Κοζάνης , στο οποίο γνωµοδοτεί θετικά. 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 140/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 12034/19-6-2020 Αιτιολογική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
4. το υπ’αριθµ 57/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης 
5. το υπ’αριθµ 12033/19-6-2020 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου 
Εορδαίας » σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 140/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
 1.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 2.∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
 3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.Στέφανος Μπιγγας 
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