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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 136/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 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. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
αύλειου χώρου του 5ου και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας».  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος έθεσε υπόψη των 
µελών το υπ’αριθ. 9701/12-5-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών , στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής:   
  «ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού)  του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
αύλειου χώρου του 5ου και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας».  
Ανάδοχος    : «Ιορδανίδης Παύλος» 
Χρηµατοδότηση: «ΣΑΕΠ 541 της Π.∆.Μ. µε κωδικό:2014ΕΠ54100003 
Προϋπολογισµός: 30.250,00 ευρώ 
Ποσό Σύµβασης :  29.342,50 ευρώ (µε ΦΠΑ) 
Αρ. Μελ.         :  15/2018 
 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικού)  του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 
5ου και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας», του οποίου ο Ανάδοχος είναι «ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ» , µε 
την Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση και σας ενηµερώνουµε ότι ο παρών ΑΠΕ, έχει συνταχθεί µειωτικός σε σχέση 
µε την αρχική σύµβαση και είναι σύµφωνος µε τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3 άρθρο 156 του Ν. 
4412/2016 για τροποποιήσεις της σύµβασης, χωρίς αύξηση της αξίας της. 
Παρακαλούµε για την έγκριση του εν λόγω 1ου Α.Π.Ε. 
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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: 
 
 

«1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)   
&   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

( Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 
 

 Χωρίς ΦΠΑ        ΦΠΑ    Με ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός µελέτης 24.395,16€ 5.854,84€ 30.250,00€ 

Σύµβαση 23.663,31€ 5.679,19€ 29.342,50€ 

Ποσοστό έκπτωσης(µέσο ποσοστό 
έκπτωσης) 

  3,00% 

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ 22.744,63€ 5.458,19€ 28.203,34€ 

Η παρούσα τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(τακτοποιητικό) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου. 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν 
και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη ∆ιακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 
Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των συµβατικών τευχών της µελέτης, για να καλύψει την εκτέλεση των 
απαραίτητων ποσοτήτων των εργασιών της µελέτης, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση, για την τεχνική 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) παρουσιάζει µείωση κατά 1.139,16 ευρώ (µε ΦΠΑ), λόγω µείωσης 
ποσοτήτων, η δαπάνη των οποίων δεν χρησιµοποιείται. 
 
Ιστορικό  Εργολαβίας 
Η µελέτη µε αριθµό 15/2018 και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου 
Πτολεµαΐδας» θεωρήθηκε από την ∆/νση Τ.Υ. ∆ήµου Εορδαίας και µε την 111/2019 ΑΟΕ:  
α)  Εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης , για την 
ανάθεση κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου 
Πτολεµαΐδας» προϋπολογισµού 30.250,00ευρώ (µε ΦΠΑ), χρηµατοδότηση από ΣΑΕΠ µε ΚΑ 
2014ΕΠ54100003. 
β)  Εγκρίθηκε η µελέτη, τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοιχτής 
συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου. 
γ)  Συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης του εν λόγω έργου. 
 
Αφορούσε εργασίες που απαιτούνταν να εκτελεστούν για τη συντήρηση- ασφαλτόστρωση του αύλειου 
χώρου του 5ου και 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας. 

• Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δια ασφαλτικού µίγµατος 

• Καθαρισµός της υφιστάµενης ασφαλτικής επιφάνειας και της νέας επιφάνειας που θα προκύψει 
µετά την παραπάνω εργασία και επάλειψή της µε ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

• ∆ιάστρωση και πλήρης συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος , συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., τύπου 
ΑΣ12,5. 

Το έργο δηµοπρατήθηκε την 05η -12-2019 και σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
µειοδότης αναδείχθηκε ο ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, µε ποσοστό ενιαίας έκπτωσης 3%. Το 1ο πρακτικό της 
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∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 139/2019 (Α∆Α: 6∆ΕΩΩΡ6-Ρ4Θ) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε προσωρινό ανάδοχο τον  ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ΠΑΥΛΟ. Η αριθµ. 52/2019 (Α∆Α: 
Ψ2ΦΗΩΡ6-ΣΘΤ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Ε.∆. και κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το εν λόγω έργο, στον 
οριστικό Ανάδοχο ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ΠΑΥΛΟ µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 3%. 
Η σύµβαση υπογράφηκε την 25η -5-2020 και ανέρχεται στο ποσό των 23.663,31€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
συνολικά 29.342,50€, µε ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών τρεις (3) µήνες, ήτοι την 24η -8-2020. 
Περαιώθηκε εµπρόθεσµα την 24η -8-2020  (Η Αρ. Πρωτ. οικ. 18627/10-9-2020 Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών, του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας). 
 
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
Ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός), συντάχθηκε για τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών 
εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σηµειώνεται 
ότι οι προτεινόµενες ποσότητες εργασιών µε τον παρόντα ΑΠΕ, προέρχονται από επιµετρήσεις του έργου και 
είναι και οι τελικές ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων. 
Συγκεκριµένα πρόκειται για συµβατικές εργασίες που αυξάνεται η ποσότητα τους ή µειώνεται µε βάσει τις 
επιµετρήσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, για την τεχνική αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του και δεν προϋπολογίστηκαν επακριβώς στο στάδιο της µελέτης.  
Η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει θα αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τη δαπάνη των Απρόβλεπτων, χωρίς να 
χρησιµοποιηθεί η δαπάνη των επί «έλαττον δαπανών». 
Ο παρών ΑΠΕ παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
Αναλυτικότερα: 
Α.Τ.-1: Σχετικά µε την εργασία: 
           «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε χρήση κοινής ασφάλτου», 
επέρχεται µείωση της σχετικής ποσότητας κατά 53,09 m2. 
 
Α.Τ.-2: Σχετικά µε την εργασία: 
          «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη», επέρχεται µείωση της σχετικής ποσότητας κατά 13,93 m2. 
 
Α.Τ.-3: Σχετικά µε την εργασία: 
         «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε χρήση κοινής ασφάλτου», 
επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά 129,14 m2. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Υστέρα από τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: 

/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρχική Σύµβαση 1ος Α.Π.Ε. 

 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20.551,71 20.781,55 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.082,75 1.934,23 

 ΣΥΝΟΛΟ 23.634.46 22.715,78 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 28,85 28,85 

 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23.663,31 22.744,63 

 ΦΠΑ 24% 5.679,19 5.485,71 

 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 29.342,50 28.203,34 

 
Με την εκτέλεση των προτεινόµενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε.,  
Εκτελείται πλήρως ο στόχος την σύµβασης, µε την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και µε 
πιστή εφαρµογή των προδιαγραφών της µελέτης. 
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε.» 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
 

                                                     Αριθµ. Απόφ. 136/2021 
 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει  
3. το υπ΄αρίθµ 9701/12-5-2021 διαβιβαστικό της  Τεχνικής Υπηρεσίας µε το οποία αποστέλλεται ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( τακτοποιητικος)   
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου 
και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας» , σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση τα οποία 
και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  136/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5.  Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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