
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 189/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 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 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 

4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Κων/νος Μιχος  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυµα 
κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, εδωσε τον λόγο στον Αντιδηµαρχο 
Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τo υπ’ αριθµ. 16352/12-8-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών , στο οποίο αναφέρονται τα εξής:     
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών 
κουφωµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης», προϋπολογισµού 63.000,00 ευρώ, αρ µελ 14/2019 
Σχετ: 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τον 1ο ΑΠΕ του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης» µε αρ µελ 14/2019, µε την αιτιολογική έκθεση και την προµέτρηση και σας 
ενηµερώνουµε ότι ο παρών ΑΠΕ , έχει συνταχθεί σε µείωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και είναι 
σύµφωνος µε τις προϋποθέσεις που θέτει το αρ 156 του ν 4412/2016. 
Παρακαλούµε για τις δίκες σας ενέργειες»  
Ως εκ τούτου θέτουµε υπόψη σας τον 1ο ΑΠΕ ( τακτοποιητικο)  &  αιτιολογική έκθεση όπως συντάθηκε 
αρµοδίως από την ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών και στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
« Ανάδοχος : Αλκιβιάδης ∆ιανελης 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)   
&   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΔΑ: ΨΞΑΨΩΡ6-ΒΓΗ



( Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 
 

 Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός µελέτης 50.806,45€ 12.193,55€ 63.000,00€ 

Σύµβαση  35.053,45€   8.413,55€ 43.470,00€ 

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης        31,00 % 

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ 29.990,69€    7.197,77€ 37.188,46€ 

Ποσό µείωσης     6.281,54€ 

Η παρούσα τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικό) 
και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου. 
Ιστορικό   
Η µε αριθµ 14/2019 µελέτη του έργου συντάθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆. Εορδαίας 
µε συνολικό προϋπολογισµό µελέτης 50.806,45€ χωρίς ΦΠΑ ΚΑΙ 63.000,00 ευρω µε ΦΠΑ. 
Το έργο εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 242/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας και την 
απόφαση 48/2020 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσµα της 
∆ηµοπρασίας. Η Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου και του αναδόχου ΑΛΚΙΒΙΑΣΗ 
∆ΙΑΝΕΛΗ υπεγράφη στις 05/05/2020 µε συµβατικό ποσό 35.056,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (43.470,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ)  
Ο χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίσθηκε στις 30/07/2020. 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν 4412/2016 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ( 
προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίνεται η αυξοµείωση ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών 
εργασιών που οφείλεται κατά κανόνα στην ακρίβεια πλέον των αναλυτικών επιµετρήσεων οι οποίες είναι και 
τελικές .  
Ο παρών ΑΠΕ, εχει συνταχθεί σε µείωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 
4412/2016 και των συµβατικών τευχών της µελέτης. Ειδικότερα του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για να 
καλύψει , µε την χρησιµοποίηση των απρόβλεπτων , την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων της µελέτης 
για  την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του. 
Σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες ποσότητες εργασιών µε τον παρόντα ΑΠΕ προέρχονται από αναλυτικές 
επιµετρήσεις του έργου. 
Στον παρών ΑΠΕ, όπως συντάθηκε , δεν χρησιµοποιούνται επί έλαττον δαπάνες και εποµένως δεν γίνεται 
διαχείριση των επί έλασσον δαπανών. Η επιπλέον δαπανεί των εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα. 
Με τον παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου…..» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 189/2020 

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 διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
3. το υπ΄αρίθµ 16352/12-8-2020 διαβιβαστικό της  Τεχνικής Υπηρεσίας µε το οποία αποστέλλεται ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( τακτοποιητικος)  , η  αιτιολογική  -τεχνική έκθεση καθώς και η 1η 
προµετρηση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ  
 
 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
 

ΑΔΑ: ΨΞΑΨΩΡ6-ΒΓΗ



Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης», σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση τα οποία 
και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 189/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 3. Στέφανος Μπίγγας 
 4. Κωνσταντίνος Μίχος  
 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
 

 

ΑΔΑ: ΨΞΑΨΩΡ6-ΒΓΗ
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