
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 16/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-1-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.1425/25-1-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ  & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου 
Πτολεµαιδας» , αριθµ µελ 1/2019. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Τερζοπούλου Αθηνά 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Κοκκινιδης Ευστάθιος   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστ. Παπαχρήστου.  
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 και εισηγούµενος το 
ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’ αριθ.  653/20-1-2021 εγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο  διαβιβάζονται κατόπιν της θετικής γνωµοδότησης του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, ο 1ος ΑΠΕ και ο 1ος  ΠΚΤΜΝΕ, του έργου « Συντήρηση κτιριακού 
συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου Πτολεµαϊδας» , αριθµ µελ 1/2019 και Π/Υ 511.500,00 ευρώ, προκειµένου για 
την έγκριση τους από την Ο.Ε. Θέτουµε υπόψη σας την αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα εξής:     

«1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
& 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός µελέτης 412.500,00 € 99.000,00 € 511.500,00 € 
Σύµβαση  181.510,12 € 43.562,43 € 225.072,55 € 

Ποσοστό Έκπτωσης   56.00% 

Σύµβαση 1ου ΑΠΕ   181.510,12 € 43.562,43 € 225.072,55 € 
Ποσοστό µεταβολής   0,00 % 

Χρηµατοδότηση Π∆Ε - Εθνικό Σκέλος/ΚΑ 60.7331.0160 

ΑΔΑ: 6ΖΨΜΩΡ6-8ΒΧ



 

Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου.  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

H µε αριθµ. 01/2019 µελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του  ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε συνολικό 

προϋπολογισµό µελέτης 511.500.00€ µε ΦΠΑ. 

 

Με την υπ’ αρίθµ.  107/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας εγκρίθηκε η µελέτη του 

συγκεκριµένου έργου, ο τρόπος εκτέλεσης του και ψηφίστηκε πίστωση. 

 

Με την υπ’ αρίθµ.  240/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας αποφασίστηκε η αποδοχή 

της πράξης ένταξης, έγινε τροποποίηση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος και καθορίστηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης 

 

Η δηµοπρασία έγινε την 12-12-2019 και µε την απόφαση  150 / 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 «Κ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ.» υπεγράφη 

στις  19-06-2020 (Αρ. πρωτ.  11933) µε συµβατικό ποσό  181.510,12€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Ως  χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίσθηκε η 19/06/2021.  

 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ     

 Ν.4412/16  «∆ηµόσιες Συµβάσεις  Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)»  )»  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Η παρούσα σύµβαση αφορά τις εργασίες που είναι απαραίτητες  να εκτελεστούν στο  1ο Γυµνάσιο  Πτολεµαϊδας, 

ώστε η εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου – σχολείου να ανακαινισθεί πλήρως και ριζικά ώστε  να 

πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές και να καλύπτει µε αδιάλειπτα και µε ασφάλεια (προσωπικού και εξοπλισµού 

) τις λειτουργικές απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια. Πέρα της ριζικής ανακαίνισης της εσωτερικής ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης του σχολείου, η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει και εργασίες ηλεκτροφωτισµού 

• του αύλειου χώρου του σχολικού κτιρίου  

•της πρόσοψης το κτιρίου και των περιµετρικών οδών.  

•αρχιτεκτονικού φωτισµού / φωτισµού ανάδειξης του στεγασµένου διαδρόµου του 1ου ορόφου του σχολικού 

συγκροτήµατος. 

Επιπρόσθετα προβλέπονται και οικοδοµικές εργασίες συντήρησης όπως αντικατάσταση ξύλινων θυρών, 

τοποθέτηση χειρολαβών και κλειδιαριές, καθαιρέσεις επιχρισµάτων και αντικατάσταση µε νέα, µερική 

αντικατάσταση πλακιδίων στα WC κτλ.  

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ 
 

 Μέχρι σήµερα οι εργασίες εκτελούνται κανονικά µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Κατά την φάση κατασκευής του 

έργου προέκυψαν: 

 

Α)  Αυξοµειώσεις ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών. 

ΑΔΑ: 6ΖΨΜΩΡ6-8ΒΧ



Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση ή η µείωση των ποσοτήτων 

κάποιων από αυτές, λόγω  εσφαλµένης προµέτρησης  των αντίστοιχων ποσοτήτων. Με τον παρόντα ΑΠΕ  

συµβατοποιούνται οι αυξοµειώσεις / µεταβολές των ποσοτήτων  των εν λόγω εργασιών.  

 

β) Εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στο συµβατικό τιµολόγιο της µελέτης που θεωρήθηκαν 

αναγκαίες για την αρτιότερη κατασκευή του έργου και για την λειτουργικότητα αυτού. 

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και µέσω των ακόλουθων τευχών  

•Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών 

•Πρακτικού διαπίστωσης τιµών µονάδας νέων εργασιών 

•Ανάλυση τιµών και τιµολόγιο µελέτης 

 

 προτείνεται  η συµβατικοποίηση ορισµένων νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα 

και λειτουργικότητα του έργου 

 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται  η αύξηση ή µείωση ποσοτήτων ορισµένων 

συµβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

Αναλυτικότερα: 

 

 •Απαιτήθηκε η αύξηση ορισµένων συµβατικών εργασιών όπου η προµετρηθείσα ποσότητα εκτιµάται ότι δεν είναι  

επαρκής για την ολοκλήρωση τους, καθώς και η µείωση κάποιων συµβατικών εργασιών των οποίων η 

ολοκλήρωσή του εκτιµάται ότι θα χρειαστεί  µικρότερη από την αντίστοιχη ποσότητα του προϋπολογισµού του 

έργου.   

 

• Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από εσφαλµένη εκτίµηση ποσοτήτων   κατά την σύνταξη της µελέτης  αλλά 

και λόγω ποσοτήτων των οποίων  δεν ήταν δυνατή η εκτίµηση τους λόγω  φύσης του έργου (ανακαίνιση 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υφιστάµενου κτιρίου). 

 

 Όλες οι τυχόν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον 1ο Α.Π.Ε. που 

συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.  

 
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
 

Το 1° ΠΚΤΜΝΕ που περιλαµβάνει τέσσερεις   (4) νέες τιµές (ΝΤ 1/ 1 έως και   ΝΤ 1 /4,) για νέες εργασίες µη 

προβλεπόµενες στο τιµολόγιο της µελέτης: 

 

Αναλυτικότερα το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαµβάνει τις παρακάτω νέες τιµές: 

 

ΝΤ 1/1: Προσαύξηση τιµής άρθρου 1.21: “Φωτιστικό σώµα κορυφής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κεφαλής 

τετραγωνικής διατοµής, πλάτους πλευράς  κατ’ελάχιστο 450mm  και ύψος κατ’ ελάχιστο 930mm, στεγανό ΙΡ66,   µε 

σωληνωτό λαµπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου Na 70 W και βάση τύπου E27, πλήρως εγκατεστηµένο,  ενδεικτικού 

τύπου Lucerna Q3  3203 του οίκου Disano Illuminazione spa ή ισοδύναµου τύπου“ προκειµένου το προσφερόµενο 

φωτιστικό να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED,  χαµηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης από 70W σε 55W 

(µέγιστη τιµή), υψηλότερης φωτεινής ροής από 4100lm σε τουλάχιστον 5300lm και αυξηµένης αντοχής σε κρούση 

από ΙΚ08 σε τουλάχιστον ΙΚ09. 

 

ΝΤ 1/2: Μεταγωγέας δικτύου Η/Υ (network switch), 24 θυρών RJ45,   τύπου unmanaged και Layer 2 επιπέδου  

λειτουργίας, ταχύτητας µεταγωγής (τουλάχιστον): 48Gbps και  κατάλληλος για τοποθέτηση εντός ικριώµατος 

πληροφορικής (Rack 19΄΄). 

ΑΔΑ: 6ΖΨΜΩΡ6-8ΒΧ



 

ΝΤ 1/3: Στεγανός επίτοιχος θερµοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας διανοµής, προστασίας ΙΡ66, χωρητικότητας ( 

τουλάχιστον) 96 στοιχείων  και   διαστάσεων (τουλάχιστον)  590x700x260 mm  (ΠxYxB), ενδεικτικού τύπου 

GEMINI24262 του οίκου ΑΒΒ 

 

ΝΤ 1/4: Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων συστήµατος συναγερµού 

 

Οι  παραπάνω νέες τιµές κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου έτσι ώστε να µπορεί αυτό να 

ολοκληρωθεί και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για την αναγκαιότητα 

εφαρµογής της κάθε µιας από τις προτεινόµενες νέες εργασίες:   

 

  Η νέα τιµή ΝΤ 1/1, σχετίζεται  τα απαραίτητα υλικά & την απαιτούµενη τεχνική  εργασία  που αφορά την 

περιγραφή: Προσαύξηση τιµής άρθρου 1.21: “Φωτιστικό σώµα κορυφής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κεφαλής 

τετραγωνικής διατοµής, πλάτους πλευράς  κατ’ελάχιστο 450mm  και ύψος κατ’ ελάχιστο 930mm, στεγανό ΙΡ66,   µε 

σωληνωτό λαµπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου Na 70 W και βάση τύπου E27, πλήρως εγκατεστηµένο,  ενδεικτικού 

τύπου Lucerna Q3  3203 του οίκου Disano Illuminazione spa ή ισοδύναµου τύπου“ προκειµένου το προσφερόµενο 

φωτιστικό να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED,  χαµηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης από 70W σε 55W 

(µέγιστη τιµή), υψηλότερης φωτεινής ροής από 4100lm σε τουλάχιστον 5300lm και αυξηµένης αντοχής σε κρούση 

από ΙΚ08 σε τουλάχιστον ΙΚ09. Αφορά τα προβλεπόµενα στην µελέτη φωτιστικά εξωτερικού χώρου, τα οποία 

τοποθετούνται επί των προσόψεων του κτριακού συγκροτήµατος του 1ου Γυµνασίου. Η σχετική νέα τιµή προτείνεται 

ώστε τα προς τοποθέτηση φωτιστικά σώµατα να ενσωµατώνουν  νέα τεχνολογία ( LED έναντι συµβατικών 

φωτιστικών σωµάτων µε λαµπτήρα Na) και να έχουν καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως υψηλότερη φωτεινή 

ροή καθώς και χαµηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

  Η νέα τιµή ΝΤ 1/2, σχετίζεται  τα απαραίτητα υλικά & την απαιτούµενη τεχνική  εργασία  που αφορά την 

περιγραφή: Μεταγωγέας δικτύου Η/Υ (network switch), 24 θυρών RJ45,   τύπου unmanaged και Layer 2 επιπέδου  

λειτουργίας, ταχύτητας µεταγωγής (τουλάχιστον): 48Gbps και  κατάλληλος για τοποθέτηση εντός ικριώµατος 

πληροφορικής (Rack 19΄΄). Συγκεκριµένα στην µελέτη ενώ προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου πληροφορικής 

σε όλους τους χώρου του σχολικού συγκροτήµατος, εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στην προµέτρηση της 

µελέτης ο απαιτούµενος ενεργός εξοπλισµός µεταγωγέων του δικτύου Η/Υ και πληροφορικής.  

 

  Η νέα τιµή ΝΤ 1/3, σχετίζεται  τα απαραίτητα υλικά & την απαιτούµενη τεχνική  εργασία  που αφορά την 

περιγραφή: Στεγανός επίτοιχος θερµοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας διανοµής, προστασίας ΙΡ66, χωρητικότητας ( 

τουλάχιστον) 96 στοιχείων  και   διαστάσεων (τουλάχιστον)  590x700x260 mm  (ΠxYxB), ενδεικτικού τύπου 

GEMINI24262 του οίκου ΑΒΒ. Συγκεκριµένα στην µελέτη ενώ προβλέπεται η ριζική ανακαίνιση όλης της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων του σχολικού συγκροτήµατος, στην προµέτρηση της µελέτης – 

και εξαιτίας πρόδηλου προµετρητικού σφάλµατος -  δεν προµετρήθηκε ο κατάλληλος στεγανός ηλεκτρικός πίνακας 

του λεβοτοστασίου. 

 

  Η νέα τιµή ΝΤ 1/4, σχετίζεται  τα απαραίτητα υλικά & την απαιτούµενη τεχνική  εργασία  που αφορά την 

περιγραφή: Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων συστήµατος συναγερµού. Συγκεκριµένα στην µελέτη προβλέπεται η 

εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού σε ορισµένους χώρους του σχολικού συγκροτήµατος (γραφεία δ/νσης, 

γραφεία καθηγητών, εργαστήρια πληροφορικής) µεταξύ άλλων στα συµβατικά τεύχη (τεχνική περιγραφή) και στα 

αντίστοιχα συµβατικά σχέδια περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση ανιχνευτή θραύσης κρυστάλλων, όµως λόγω 

προµετρητικού σφάλµατος δεν συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµό της µελέτης.  

 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  1ου Α.Π.Ε. 

Η τελική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για απρόβλεπτα και Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 

225.072,55€ ήτοι δεν  παρουσιάζει καµία µεταβολή σε σχέση µε  την αρχική σύµβαση. 

Συνηγορούµε για την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.» 
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Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα  
  

                                       
Αριθµ. Απόφ. 16/2021 

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.τις διατάξεις του ν4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν  
3.την υπ’αριθµ 136/2020 θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
4. το υπ’ αριθ.  653/20-1-2021 εγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο  διαβιβάζονται  ο 1ος 
ΑΠΕ και ο 1ος  ΠΚΤΜΝΕ, του έργου « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου Πτολεµαϊδας» , 
αριθµ µελ 1/2019  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τον 1ον ΑΠΕ  & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου 
Πτολεµαιδας» , αριθµ µελ 1/2019, σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 
 

απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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