
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 230/2020 
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: « Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»,  αρ. µελ. 15/2017 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 
21178/08-10-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ  του 
έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα» , η αιτιολογική έκθεση και η υπ’αριθµ 84/2020 σχετική 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, προκειµένου να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή  
για την έγκριση ή µη του  1ου ΑΠΕ του έργου: « Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα», 
Πιο συγκεκριµένα η τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 1Ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής: 
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5. Αντιστηρίξεις µε µε ξυλοζεύγµατα (ΑΤ 15) 
Η µείωση προέκυψε λόγω της ανάγκης µεγαλύτερης ασφάλειας στην εργασία τοποθέτησης των σωλήνων 
λόγω της σαθρότητας του εδάφους. 
 
6. Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονοµαστικής διαµέτρου 
D400mm. (ΑΤ 31) 
Η µείωση της ποσότητας γίνεται λόγω εγκεκριµένων επιµετρήσεων. 
 
5. Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασµένων  τσιµεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονοµαστικής διαµέτρου 
D600mm. (ΑΤ 32) 
Η µείωση της ποσότητας γίνεται λόγω εγκεκριµένων επιµετρήσεων. 
 
6. Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασµένων  τσιµεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονοµαστικής διαµέτρου 
D800mm. (ΑΤ 33) 
Η µείωση της ποσότητας γίνεται λόγω εγκεκριµένων επιµετρήσεων. 
 
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτείνεται µε σκοπό την κάλυψη των διαφορών στις ποσότητες της 
µελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, µε σκοπό την αρτιότητα και την 
λειτουργικότητα του και είναι σε ισοζύγιο. 
Όλες οι παραπάνω οικονοµικές µεταβολές συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 368.447,16€ 423.714,23€ 55.267,07€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  55.267,07€           0,00€ -55.267,07€ 

ΣΥΝΟΛΟ 423.714,23€ 423.714,23€          0,00€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  39.791,64€   39.791,64€          0,00€ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 463.505,87€ 463.505,87€          0,00€ 

Φ.Π.Α. 111.241,41€ 111.241,41€         0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 574.747,28€ 574.747,28€         0,00€ 

 
Ο προτεινόµενος 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουµε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

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

Αριθµ. Απόφ. 230/2020 

 

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 21178/08-10-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο 
1ος ΑΠΕ  του έργου: « Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»,  και η αιτιολογική έκθεση. 
3. την  υπ’ αριθµ. 84/2020  γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Π.Ε. Κοζάνης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει το 1ο  ΑΠΕ του έργου: « Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα», αρ. µελ. 15/2017, σύµφωνα µε την 
σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
 
                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 230/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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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