
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 229/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-11-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 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’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β) , για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4Ο Γυµνάσιο 
Πτολεµαϊδας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ 
21294/9-10-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ  του 
έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4Ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας» και η αιτιολογική έκθεση 
προκειµένου να προβούµε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριµένα η τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 1Ο 
ΑΠΕ αναφέρει τα εξής: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΟΝ 1Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 40.322,58 9.677,42 50.000,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 35.080,64 8.419,35 43.499,99 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  13%  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΣΑΤΑ (Σχολείων 2019)  

 
Στοιχεία Αρχικής Σύµβασης 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΕΟ 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 34.944,73 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 35.080,64 
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∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 43.499,99 

 
Στοιχεία  Προτεινόµενης Σύµβασης ( µε 1ο ΑΠΕ) 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΕΟ 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 34.944,73 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 35.080,64 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 43.499,99 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00% 

 
Ιστορικό 

Η µε αριθµ 7/2019 µελέτη του έργου συντάθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ∆.ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε συνολικό 
προϋπολογισµό µελέτης 40.322,58 χωρίς ΦΠΑ 50.000,00 µε ΦΠΑ. 
Με την υπ’αριθµό 101/23-4-2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου , 
εγκρίθηκε συνολική πίστωση 50.000,00 από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον ΚΑ 15.7331.0157 και από 30-10-2019 
πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 19REQ005768935 2019-10-30. 
Με την υπ’αριθµο 110/7-11-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µελέτη , οι όροι της 
διακήρυξης της µελέτης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου ( Α∆Α 
Ψ0ΚΚΩΡ6-ΗΛΠ) και την υπ’αριθµό 2019/23324/13-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την 26-11-2019 δηµοσιεύτηκε η υπ’αριθµ. 24441/26-11-2019 (Α∆Α 6ΦΒΥΩΡ6-9ΟΖ) προκήρυξη ανοιχτού 
συνοπτικού διαγωνισµού διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς σύναψη σύµβασης εκτέλεσης του εν 
λόγω έργου. 
Μετά την παραλαβή, το άνοιγµα και τον έλεγχο των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 10-12-2019 ( 
1ο Πρακτικό) έκρινε οµοφώνως ως προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση 13,00%. Με την 
υπ’αριθµ. 138/18-12-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού και εν συνέχεια µε το υπ’ αριθµό 875/16-05-2020 έγγραφο του δηµάρχου 
προσκαλέστηκε η µειοδότρια προς υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. 
Αφού η µειοδότρια υπέβαλε αρµοδίως και εµπρόθεσµα µε το υπ’ αριθµό 1764/24-01-2020 έγγραφο εντός 
δέκα ηµερών σε έντυπη µορφή εντός φακέλου τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η επιτροπή συνεδρίασε εκ 
νέου και την 15-04-2020 και συνέταξε το 2ο Πρακτικό µε το οποίο γνωµοδοτεί για την κατακύρωση της 
σύµβασης του έργου υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». 
Με την υπ’αριθµ. 125/19-06-2020 (Α∆Α: 6Ξ1ΩΩΡ6-016) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού η οποία ελέγθηκε. 
Την 26-06-2020 κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθµ. 125/19-06-2020 (Α∆Α: 6Ξ1ΩΩΡ6-016) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στους λοιπούς συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μετά την κατά την 
παράγραφο 4.3.1. της διακήρυξης πάροδο της προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την προαναφερόµενη 
κοινοποίηση προέκυψε µη υποβολή προσφυγής. 
Την 04-08-2020 κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθµ.125/19-06-2020 (Α∆Α: 6Ξ1ΩΩΡ6-016) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής στον προσωρινό ανάδοχο µε το υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 15649/04-08-2020 έγγραφο του 
αντιδηµάρχου τεχνικών υπηρεσιών δήµου Εορδαίας κου Ν. Φουρκιώτη προκειµένου να προσκοµίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου και υπεύθυνες δηλώσεις 
ορισµού αντικλήτου και αποδοχής του για την υπογραφή της παρούσης. 
Την 24-08-2020 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ’ αριθµ. 17083 συµφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν 
αµέσως µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισµού επιβλέποντος µηχανικού 25-08-2020 (όπως 
προβλέπεται στο συµφωνητικό). Η ηµεροµηνία περαίωσης είναι η 23-10-2020. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν άµεσα µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισµού επιβλέποντος µηχανικού και 
εκτελέστηκαν οµαλά σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Κατά την καθαίρεση των υφιστάµενων 
καθαιρέσεων και µετά την λεπτοµερή αποτύπωση των υψοµέτρων του αύλειου χώρου προέκυψε η ανάγκη 
για διαµόρφωση των ακατάλληλων κλίσεων µε χρήση επιπλέον ποσότητας ισοπεδωτικού ασφαλτοµίγµατος 
καθώς λόγω του αγνώστου της υποδοµής ήταν αδύνατο να προβλεφτεί από την σύνταξη της µελέτης. 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 
4412/16, µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις , των συµβατικών τευχών της µελέτης, της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και µετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει 
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την αύξηση της ποσότητας της ισοπεδωτικής ασφάλτου και την τακτοποίηση αυτής , καθώς το έργο 
τακτοποιήθηκε άρτια και εµπρόθεσµα. 
Αυξοµείωση ποσοτήτων-νέες εργασίες 
Με τα προαναφερόµενα δεδοµένα στον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών παρουσιάστηκε η 
ανάγκη συµβατοποίησης αύξησης µιας εργασίας. 
Πιο συγκεκριµένα δηµιουργήθηκε η ανάγκη συµβατοποίησης της εξής αυξηµένης ποσότητας: 
Α.Τ. 4.04 «Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος», η ποσότητα αυξάνεται για 
την δηµιουργία των απαραίτητων κλίσεων. 
Αιτιολογία-1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
Με τον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται πάλι σε 
35.080,64 ευρώ δηλαδή χωρίς τροποποίηση της αρχικής σύµβασης. 
∆εν υπάρχουν επί έλασσον εργασίες προκειµένου να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό τη έννοια των 
κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται κάποια εργασία της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η 
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν υπάρχουν νέες εργασίες ώστε να 
χρησιµοποιούνται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση και να µην 
υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε 
αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Τέλος δεν µειώνεται το φυσικό αντικείµενο. 
Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείµενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται 
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σε εσφαλµένη εκτίµηση κατά την σύνταξη της µελέτης λόγω του αγνώστου της 
υποδοµής και επιµέτρησης ποσοτήτων. 
Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης 
της ποσότητας ασφάλτου που προαναφέρθηκε. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 1ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας (περί 
ανάλωσης επί έλλατον δαπανών). 
Η παραπάνω αύξηση κρίθηκε απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό 
εκτελεσθέν έργο λειτουργικό Προτείνουµε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

     Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.      
                                    

Αριθµ. Απόφ. 229/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. το υπ’αριθµ 21294/9-10-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο 1ος 
ΑΠΕ  του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4Ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας» και η 
αιτιολογική έκθεση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τον 1ο  ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4Ο Γυµνάσιο 
Πτολεµαϊδας», αρ. µελ. 7/2019, σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 229/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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