
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 151/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-7-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 
14244/16-7-2020 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 του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & ∆ήµητρας και Αργυρουπόλεως».  

………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αθανάσιος Τουρτούρης 

6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος Ευστ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αθ. Τουρτούρης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα ,για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο 
οποίος, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ. 14537/21-7-2020 διαβιβαστικό της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
, µε το οποίο µας κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και το υπ’ αριθµ 76/20-7-
2020 διαβιβαστικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης µε την 63/2020 αρ. πρακτικού 
γνωµοδότηση, προκειµένου η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί  στην έγκριση ή µη του 2ου ΑΠΕ και 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, 
Χαλδείας & ∆ήµητρας και Αργυρουπόλεως» αρ. µελ. 24/2017.  
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε(µειωτικός-τακτοποιητικός)  και το  2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ 
Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, 
του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Χαλδείας & ∆ήµητρας και του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην οδό 

Αργυρουπόλεως. 
 Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραµµα «ΣΑΕΠ 041 (κωδικό 2013 ΕΠ041.00003)KA  

61.7336.0122/2017». 
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 Η µελέτη του έργου (αρ. µελέτης 24/2017) συνολικού προϋπολογισµού 197.270,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας. 

Το έργο δηµοπρατήθηκε την 28/06/2018 µε ανοιχτό µειοδοτικό ηλεκτρονικό  διαγωνισµό και µειοδότης 
αναδείχθηκε µε µέση έκπτωση 58,23% η εργοληπτική εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
 

Η δηµοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Το πρακτικό της δηµοπρασίας κυρώθηκε µε την αριθ. 164/2018 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του  

∆ήµου Εορδαίας και το εγκριτικό µε υπ’ αρ. πρωτ. 177594/01-11-2018 έγγραφο του Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νοµιµότητας της εν λόγω 

απόφασης. 
Το συµφωνητικό ποσού 82.404,52 € (µε Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 27-12-2018. 

 
 Η Προθεσµία Περαιώσεως των εργασιών σύµφωνα µε το συµφωνητικό  είναι την 25/04/2019.  

 
∆όθηκε 1η παράταση µέχρι 25-07-2019 µε την 102/23-04-2019 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας.  
∆όθηκε 2η παράταση µέχρι 10-09-2019 µε την 189/30-07-2019 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας. 
∆όθηκε 3η παράταση µέχρι 15-12-2019 µε την 259/16-10-2019 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας. 
∆όθηκε 4η παράταση µέχρι 15-04-2020 µε την 311/20-12-2019 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας. 
∆όθηκε 5η παράταση µέχρι 31-07-2020 µε την 104/18-05-2020 Α.O.E. του ∆ήµου Εορδαίας. 

 
Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν: 

 
Α) Αυξοµειώσεις ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών. 

Β) Ανάγκη αλλαγής υλικού(Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά φύλλα), ως προς το πάχος, σε σχέση µε 
αυτό που περιλαµβάνεται στο συµβατικό τιµολόγιο της µελέτης, διότι το πάχος  του πολυκαρβονικού της 

µελέτης δεν ενδείκνυται για την κατασκευή (στέγαστρο) που επρόκειτο να τοποθετηθεί γιατί η  ακτίνα 
καµπυλότητας του στεγάστρου είναι πολύ µικρότερη του επιτρεπτού  σύµφωνα  µε το πινάκιο επιτρεπτών 

τιµών καµπυλότητας. 
Επειδή όµως παρουσιάζει διαφορά στην τιµή προβήκαµε στη σύνταξη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε-2ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..  
 

Β.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /Α /8-8-2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών(προσαρµογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »   

 
 

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ  2ου  Α.Π.Ε.(µειωτικού-τακτοποιητικού)-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  
     Ο παρών 2ος Α.Π.Ε(µειωτικός-τακτοποιητικός)-2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται. για την έγκριση των 
αυξοµειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσής του, 

καθώς και για την ενσωµάτωση στο εν λόγω έργο της αλλαγής ενός υλικού (Επιστεγάσεις µε επίπεδα 
πολυκαρβονικά φύλλα µε διαφορετικό πάχος και τιµή) από αυτό που υπάρχει στο τιµολόγιο της µελέτης και 

το οποίο κρίνεται κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται.    
Για την κάλυψη των ποσών των επί πλέον δαπανών λόγω αύξησης των ποσοτήτων, γίνεται χρήση µέρους 

των απροβλέπτων. 
  Το ύψος της δαπάνης του 2ου Α.Π.Ε (µειωτικού-τακτοποιητικού) της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό 
των 65.385,86€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι κατά 20,65% µειωµένο έναντι του αρχικού συµβατικού 

αντικειµένου. 
 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
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Εισηγούµαστε 
την έγκριση του 2ου ΑΠΕ(µειωτικού-τακτοποιητικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόµενου έργου. 

 
      Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 151/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. το υπ’αριθµ. 14537/21-7-2020 έγγραφο της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
3. το υπ’ αριθµ 76/20-7-2020 διαβιβαστικό και το υπ’ αριθµ. 63/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµόσιων Εργων Π.Ε. Κοζάνης 
4. τις διαταξεις του ν 4412/2016 οπως τροπ/καν και ισχυουν 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει το 2ο  ΑΠΕ και του 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & ∆ήµητρας και Αργυρουπόλεως», αρ. µελ. 24/2017, σύµφωνα µε 
την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 151/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5. Στέφανος Μπιγγας 
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