
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 251/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευη 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. 24295/16-11-2020 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), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020  εγκ 
του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση-Ανακατασκευή 
παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Καρακασίδης   
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 την υπ’αριθµ 
23456/06-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε την οποία µας διαβιβάζεται ο 2ος ΑΠΕ  του 
έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας» και η αιτιολογική έκθεση προκειµένου 
να προβούµε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριµένα η τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 2Ο ΑΠΕ αναφέρει 
τα εξής:              «2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

& ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ) 
 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός µελέτης 308.064,52 73.935,48 382.000,00 

Σύµβαση 173.056,68   

Ποσοστό έκπτωσης 43,77   

Σύµβαση 1ου ΑΠΕ 173.056,68   
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Σύµβαση 2ου ΑΠΕ 169.486,63 40.676,79 210.163,42 

    

Ποσό µεταβολής Μείωση σύµβασης κατά 4.633.31 

Ποσοστό µεταβολής Μείωση σύµβασης κατά -2,16% 

 
Η παρούσα Τεχνική-αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(Τακτοποιητικός) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου. Σηµειώνεται ότι ο 
προτεινόµενος ΑΠΕ παρουσιάζει µείωση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου κατά 3.570,05€. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η µε αριθµ. 17/2018 µελέτη του έργου ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ∆. 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε συνολικό προϋπολογισµό µελέτης 308.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και 382.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
Με την υπ’αριθµ. 283/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του 
έργου και ψηφίστηκε πίστωση. 
Με την υπ’ αριθµ 283/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας εγκρίθηκε η µελέτη και 
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης. 
Η δηµοπρασία (αποσφράγιση προσφορών) έγινε την 29-03-2019 και µε την απόφαση 63/2019 της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας κατοχυρώθηκε το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας. 
Η Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου και της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΑΤΕ.» υπεγράφη στις 25-10-2019 (Αρ.πρωτ.οικ 21706) µε συµβατικό ποσό 173.223,17€ χωρίς ΦΠΑ. Ο 
χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίσθηκε στους 6 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι 24-04-
2020. 
Με την 102/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας δόθηκε [παράταση έως και την 24-07-2020. 
Με την υπ. αρ. 140/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ του έργου (κατόπιν θετικής εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης (αρ. απόφασης 57/2020) επί του θέµατος. 
Το έργο περατώθηκε εµπρόθεσµα (σύµφωνα µε την αναφορά περαίωσης του επιβλέποντα µηχανικού) και 
έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών µε αρ. πρωτ. οικ 15922/07-08-2020. 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 
2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι προβλεπόµενες εργασίες στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση-
Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας» που είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή 
υφιστάµενων παιδικών χαρών και την µετέπειτα αδειοδότηση τους. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ 
Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα. Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών και µε τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται η αύξηση/µείωση 
ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών ώστε οι εν λόγω ποσότητες των συµβατικών εργασιών να 
ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες ποσότητες των επιµετρήσεων και της τελικής επιµέτρησης. 
Επιπρόσθετα και δεδοµένου ότι ο παρών ΑΠΕ αποτελεί και τον τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου, µηδενίζεται το 
κονδύλιο των αχρησιµοποίητων απρόβλεπτων και το σχετικό κονδύλιο της αναθεώρησης ώστε το τελικό 
ποσό του προτεινόµενου ΑΠΕ να ταυτίζεται µε την τελική δαπάνη του έργου. 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 2ΟΥ Α.Π.Ε. 
Η τελική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. , ανέρχεται 
σε 210.163,42€ δηλαδή παρουσιάζει µείωση κατά -4.633.29€ ( ή -2.16%) σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 2ου 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. Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου και Στ. Μπίγγας 
δήλωσαν παρόντες. 
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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. 23456/06-11-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο 2ος 
ΑΠΕ  του έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας» και η αιτιολογική έκθεση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τον 2ο  ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαιας», αρ. µελ. 
17/2018, σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσας. 
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου και Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες. 

 

 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 251 /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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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