
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 156/2020 
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 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου 
στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας», αρ. µελ.25/2017.  

………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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.  Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο 
οποίος εισηγούµενος  το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ. 9509/06-
7-2020 έγγραφο της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , µε το οποίο µας υποβάλλει για έγκριση τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό 
κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας» καθώς και την σχετική Τεχνική –Αιτιολογική Έκθεση, τονίζοντας ότι ο πάρων 
ΑΠΕ έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και είναι σύµφωνος µε τις προϋποθέσεις 
που θέτει η παρ. 3 άρθρο 156 του ν 4412/2016 για τροποποιήσεις της σύµβασης, χωρίς αύξηση της αξίας 
της, πιο συγκεκριµένα:  

                                                    
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Τεχνική- αιτιολογική έκθεση    
(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός µελέτης     241.799,63 ευρώ 58.031,91 ευρώ 299.831,54 ευρώ 

Σύµβαση  137.825,80 ευρώ 33.078,19 ευρώ 170.903,99 ευρώ 

Ποσοστό έκπτωσης (µέσο ποσοστό 
έκπτωσ.) 

  43,00% 

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ 137.825,80 ευρώ 33.078,19 ευρώ 170.903,99 ευρώ 

Η παρούσα Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και αιτιολογεί 
τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου. 
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    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν 
και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη ∆ιακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 
Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των 
συµβατικών τευχών της µελέτης, για να καλύψει την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων των εργασιών της 
µελέτης, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση, για την τεχνική αρτιότητα, ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του 
έργου. 
Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση µε την σύµβαση, δηλαδή 170.903,99 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
Ιστορικό Εργολαβίας 
Η µελέτη µε αριθµό 25/2017 και τίτλο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 
Πτολεµαΐδας» θεωρήθηκε από την ∆/νση Τ.Υ. ∆ήµου Εορδαίας και η 144/2018 (Α∆Α:698ΟΩΡ6-ΡΒΗ) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας έγκρινε τη µελέτη, τα τεύχη δηµοπράτησης καθώς 
και κατάρτισε τους όρους διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
για το εν λόγω έργο.  
Αφορούσε εργασίες που απαιτούνταν να εκτελεστούν, ώστε να επέλθει βελτίωση της ποιότητας ήχου στο 
∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας. Τοποθέτηση στο χώρο της πισίνας/κερκίδων ηχοαπορροφητικών 
υλικών, στους τοίχους και στην οροφή. Στους τοίχους να κατασκευαστεί ηχοαπορροφητική επένδυση µε 
πλάκες ξυλόµαλλου. Στην οροφή να αναρτηθούν ηχοαπορροφητικές νησίδες µε τη βοήθεια συρµατόσχοινων. 
Συνολικά να τοποθετηθούν: 
-463m2 επένδυσης ξυλόµαλλου στους τοίχους. 
-200m2 επένδυσης ξυλόµαλλου σε βοηθητικά σηµεία (κάτω από τις κερκίδες). 
-967,68m2 ηχοαπορροφητικών νησίδων στην οροφή. 
Το έργο δηµοπρατήθηκε την 30η -10-2018 και σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
µειοδότης αναδείχθηκε η ‘’Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.’’ µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 43%. Το 
1ο πρακτικό της ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 175/2018 (Α∆Α: 63ΓΤΩΡ6-3ΝΑ) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε προσωρινό ανάδοχο την Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. . Η αριθµ. 
32/2019 (Α∆Α:6ΠΝΗΩΡ6-ΛΧΒ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Ε.∆. και 
κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης, για το εν λόγω έργο, στον οριστικό Ανάδοχο Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
43%. Η αριθµ. πρωτ. 51802/09-4-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-
∆υτικής Μακεδονίας, νοµιµοποιεί την αριθµ. 32/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας. 
Η σύµβαση υπογράφηκε την 29η-8-2019 και ανέρχεται στο ποσό των 137.825,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
συνολικά 170.903,99 ευρώ, µε ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών έξη (6) µήνες, ήτοι την 28η-2-2020. Η 
παράταση του έργου ήταν έως 31-3-2020 (Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµ.66/2020- 
Α∆Α:9ΩΟ4ΩΡ6-3Ψ7) και περαιώθηκε εµπρόθεσµα την 23η-3-2020 (Η Αρ. Πρωτ. οικ. 7485/03-4-2020 
Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας). 
1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 
Ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός), συντάχθηκε για τη µικρή αύξηση των ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών 
εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σηµειώνεται 
ότι οι προτεινόµενες ποσότητες εργασιών µε τον παράγοντα Α.Π.Ε., προέρχονται από επιµετρήσεις του έργου 
και είναι και οι τελικές ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων. 
Ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
Συγκεκριµένα πρόκειται για συµβατικές εργασίες που αυξάνεται η ποσότητα τους µε βάση τις επιµετρήσεις, οι 
οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του και δεν 
προϋπολογίστηκαν επακριβώς στο στάδιο της µελέτης. 
Η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει θα αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τη δαπάνη των Απροβλέπτων. 
Αναλυτικότερα: 
Α.Τ.-2: Σχετικά µε την εργασία: «Προµήθεια και εγκατάσταση επένδυσης των ελεύθερων τοίχων του 
κολυµβητηρίου από πλάκες ξυλόµαλλου πάχους 25mm που ενισχύονται µε πλήρωση 50mm πετροβάµβακα 
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40Kg/m3. Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά, οι εργασίες και ειδικά τεµάχια», επέρχεται 
αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 9,39m2. 
Α.Τ.-3: Σχετικά µε την εργασία: «Προµήθεια και εγκατάσταση επένδυσης των βοηθητικών σηµείων κάτω από 
τις κερκίδες του κολυµβητηρίου από πλάκες ξυλόµαλλου πάχους 25mm ενισχύονται µε πλήρωση 50mm 
πετροβάµβακα 40Kg/m3. Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά, οι εργασίες και ειδικά 
τεµάχια», επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 1,28m2. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ύστερα από τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: 

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

 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 119.848,52 120.393,95 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 17.977,28 17.431,85 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 137.825,80 137.825,80 

 ΦΠΑ 24% 33.078,19 33.078,19 

 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 170.903,99 170.903,99 

 
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 παράγοντος 1ου Α.Π.Ε. 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 156/2020 

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. τις διαταξεις του ν 4412/2016 οπως τροπ/καν και ισχυουν 
3. το υπ’αριθµ. 9509/06-7-2020 έγγραφο της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο 
∆ηµοτικό κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας» σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 156/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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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