
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 141/2020 
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 Σ.Π. έγκριση προθεσµίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο:  
«Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαίδας». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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 Τσεχελίδης 3. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δόλωσε 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 
12755/29-6-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας κοινοποιείται η αιτιολογική 
έκθεση του 1ου Σ.Π. έγκριση , προθεσµίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο:  «Ανέγερση 
2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαίδας» και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«  1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Η µελέτη µε τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας» ανατέθηκε στην Εταιρεία ΥΕΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ µε διακριτικό τίτλο ΥΕΤΟΣ Α.Ε., που 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ∆ρ. Σπυρίδη Άνθιµο, Αγρονόµο 
Τοπογράφο Μηχανικό, M.Sc., Ph.D., σύµφωνα µε την από 16 Μαΐου 2019 υπογραφείσα σύµβαση. 
 Η σύµβαση εκπόνησης της µελέτης έχει σαν αντικείµενο τα κάτωθι:  
1. Στατικές µελέτες  
2. Ενεργειακές µελέτες   
3. Αναλυτικές προµετρήσεις αρχιτεκτονικής µελέτης  
4. Αναλυτικές προµετρήσεις στατικής µελέτης  
5. Αναλυτικές προµετρήσεις ΗΜ µελέτης  
6. Τεύχη δηµοπράτησης κατασκευής έργου  
7. ΣΑΥ – ΦΑΥ  
8. Τεύχη δηµοπράτησης προµήθειας εξοπλισµού  
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2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 12174/23-06-2020 έγγραφο του αντιδηµάρχου τεχνικών υπηρεσιών του δήµου 
Εορδαίας κου Ν. Φουρκιώτη, έπειτα από απόφαση του κυρίου του έργου και σε συνέχεια συσκέψεων που 
πραγµατοποιήθηκαν µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και τον ανάδοχο, µε 
σκοπό την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 11 
«Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου µάθηση», αποφασίστηκε η αλλαγή του τρόπου δηµοπράτησης του έργου.  
Ειδικότερα, αποφασίστηκε από την αναθέτουσα αρχή η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης, να γίνει 
σύµφωνα µε τα άρθρα 53 παρ. 7 περ. ι και 95 παρ. 2 περ. β του Ν.4412/2016, όπως αυτά εφαρµόζονται 
συχνά κατά τους διαγωνισµούς δηµόσιων συµβάσεων, και όχι µε τα Περιγραφικά Τιµολόγια Εργασιών, όπου 
λαµβάνονται υπόψη οι αναλυτικές προµετρήσεις των µελετών του έργου.  
Οι οικονοµικές προσφορές θα συνταχθούν µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 95 παρ. 2 περ. β. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. ι, στην περίπτωση εφαρµογής 
του ανωτέρω, οι τιµές του τιµολογίου δύναται να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα 
σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο.  
Μέχρι σήµερα, έχει υποβληθεί και εξοφληθεί µε τον 1ο Λογαριασµό - Πιστοποίηση, η αµοιβή βάσει της 
οικονοµικής προσφοράς, αξίας 9.975,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Υπολείπεται προς πιστοποίηση το ποσό των 
15.725,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).  
Από τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, γεγονός που 
επιβάλλει τη σύνταξη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, σύµφωνα µε το άρθρο 5, περί τροποποίησης σύµβασης 
κατά τη διάρκειά της, της υπογραφείσας σύµβασης. Με το Συγκριτικό Πίνακα προτείνεται να µηδενιστεί η 
δαπάνη για τη «σύνταξη αναλυτικών προµετρήσεων Η/Μ µελέτης» α/α 4 ΓΕΝ.4Β – Κατηγορία µελέτης 14 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», να µηδενιστεί η αρχική δαπάνη για τη «αµοιβή τευχών δηµοπράτησης» α/α 6 
ΓΕΝ.7 – «ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» και να διατεθεί το εν λόγω ποσό των 5.000,00 ευρώ στο επιπλέον 
αντικείµενο που αφορά τα τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα νέα δεδοµένα για τον 
τρόπο δηµοπράτησης. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη σύνταξη νέων επικαιροποιηµένων τευχών 
δηµοπράτησης κατασκευής του έργου, µε τρόπο που περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους.  
Από το Συγκριτικό Πίνακα, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα αιτιολογική έκθεση και που συνοπτικά 
παρουσιάζεται στη συνέχεια, δεν προκύπτει επιπλέον κόστος εργασιών παρά την αλλαγή της νοµοθεσίας, 
αναφορικά µε την ισχύ των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Ειδικότερα, µε τις αποφάσεις:  

• ∆ΙΠΑ∆/οικ/469/23.09.2013 (ΦΕΚ 2542/Β/2013)  

• ∆ΙΠΑ∆/οικ/628/07.10.2014 (ΦΕΚ 2828/Β/2014)  

• ∆ΙΠΑ∆/οικ/667/30.10.2014 (ΦΕΚ 3068/Β/2014)  

• ∆.Κ.Π./οικ/1211/16.08.16 (ΦΕΚ 2524/Β/2016) είχε ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρµογή συνολικά εξήντα 
οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Με την Εγκύκλιο 17 αρ. πρωτ. ∆ΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. είχαν προταθεί συνολικά 70 Προσωρινές Εθνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) για την 
προσωρινή αντικατάσταση των αντίστοιχων ΕΤΕΠ (Παραρτήµατα Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70).  
Με την απόφαση ∆22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) εγκρίθηκαν µε υποχρεωτική εφαρµογή σε 
όλα τα ∆ηµόσια Τεχνικά Έργα εβδοµήντα (70) ΕΤΕΠ. Οι εξήντα οκτώ (68) από αυτές, αντικαθιστούν την 1η 
έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που είχαν τεθεί σε αναστολή εφαρµογής λόγω της αναγκαιότητας 
αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) από τις προαναφερόµενες εβδοµήντα (70) ΕΤΕΠ αυτές 
αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η προσαρµογή των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου στις 
προαναφερθείσες εγκεκριµένες και µε υποχρεωτική εφαρµογή, ΕΤΕΠ.  
Με τον εν λόγω 1ο Σ.Π. και την τροποποίηση που αυτός επιφέρει ουσιαστικά επανενεργοποιείται η σύµβαση 
και απαιτείται επιπλέον προθεσµία 45 ηµερών. 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  
Όπως τεκµηριώνεται στις προηγούµενες παραγράφους, εκτιµάται ότι η επικαιροποίηση των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη µείωση της 
αντίστοιχης συµβατικής οµάδας. Η δαπάνη για τη σύνταξη αναλυτικών προµετρήσεων µηδενίζεται (2.900,00 
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€) καθώς και η δαπάνη των απροβλέπτων (3.855,00 €) (χωρίς ΦΠΑ). Ως εκ των ανωτέρω προτείνεται µείωση 
της σύµβασης κατά 6.755,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) διαµορφώνοντας την τελική δαπάνη στα 22.800,00 € (από τα 
29.555,00 €) πλέον Φ.Π.Α... 
 Ο 1Ος Συγκριτικός Πινάκας διαµορφώνεται συνοπτικά, ως κάτωθι: 
 Κατηγορία µελέτης Προεκτιµώµενη 

αµοιβή(ευρώ) 
Αµοιβή οικονοµικής 
προσφοράς και 
Σύµβασης(ευρώ) 

Προτεινόµενη αµοιβή από 1ο 
Σ.Π.(ευρώ) 
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  Στατικές Μελέτες 25.865,16 12.750,00 12.750,00 

Ενεργειακές µελέτες 7.338,66 3.700,00 800,00 

Αναλυτικές προσµετρήσεις αρχιτεκτονικής µελέτης 2.906,40 1.500,00 1.500,00 

Τεύχη δηµοπράτησης 9.948,91 5.000,00 0,00 

ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.506,02 750,00 750,00 

Τεύχη δηµοπράτησης προµήθειας εξοπλισµού 4.359,60 2.000,00 2.000,00 
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Τεύχη δηµοπράτησης - - 5.000,00 
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Σύνολα 51.924,75 25.700,00 22.800,00 

Απρόβλεπτα 7.788,71 3.855,00 0,00 

Σύνολο µε απρόβλεπτα 59.713,46 29.555,00 22.800,00 

ΦΠΑ(24%) 14.331,23 7.093,20 5.472,00 

Σύνολο πληρωµής 74.044,69 36.648,19 28.272,00 

 
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι µε τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα προτείνεται να διατεθεί το ποσό των 
5.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) το οποίο εξοικονοµείται επακριβώς από την αντίστοιχη συµβατική υποχρέωση.» 
 
Θέτουµε επίσης υπόψη σας το υπ’αριθµ 60/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων 
Π.Ε.Κοζανης , στο οποίο γνωµοδοτεί θετικά. 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 141/2020 

  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. το υπ’αριθµ 12755/29-6-2020 διαβιβαστικό της  Αιτιολογικής Έκθεσης από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
4. το υπ’αριθµ 60/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Εγκρίνει τον 1ο Σ.Π. και της τροποποίησης που αυτός επιφέρει,  επανενεργοποιείται η σύµβαση και εγκρίνει 
την παράταση προθεσµίας κατά 45 ηµέρες για την ολοκλήρωση των περιγραφόµενων εργασιών, 
κατ’εφαρµογη του αρ 186 και της παρ 3 του αρ 184 του ν 4412/2016,  σύµφωνα µε την σχετική  αιτιολογική 
έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 141/2020. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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