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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 196/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.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. 14496/8-7-2021πρόσκληση 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. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) έργου «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου 
Πτολεµαΐδας» αρ. µελ. 01/2019. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτη, ο οποίος 
έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 12742/24-06-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε την 
οποία µας διαβιβάζεται ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου 
Γυµνασίου Πτολεµαΐδας» 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) 

 

 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 € 
    

Σύµβαση 2ου ΑΠΕ   181.193.46€ 43.486.43€ 224.679.89€ 

    
Ποσό µεταβολής  -392,66€ 

Ποσοστό µεταβολής -0,17% 

Χρηµατοδότηση Π∆Ε - Εθνικό Σκέλος/ΚΑ 60.7331.0160 
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Η παρούσα Τεχνική-αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(Τακτοποιητικός) 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. 

 

Με την υπ’ αριθµ. 16/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του 

έργου (κατόπιν θετικής εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (αρ. 

απόφασης 136/2020) επί του θέµατος. 

Ως  χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίσθηκε η 19/06/2021. Με την υπ. αριθµ. 157/2021 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας χορηγήθηκε παράταση στην προθεσµία περάτωσης των εργασιών 

έως τις 18-08-2021, κατόπιν σχετικής αίτησης του Αναδόχου και αντίστοιχης εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Εορδαίας. 
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 κλειδαριές, 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. 
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Με τον παρόντα 2ο 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 και εν γένει εργασίες συντήρησης σε υφιστάµενη σχολική 

µονάδα). 

Όλες οι τυχόν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον 2ο Α.Π.Ε. που 

συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.  

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  1ου Α.Π.Ε. 

 

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

224.579,89€ ήτοι παρουσιάζει µια µεταβολή (µείωση) κατά 392,66€ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 

 

Συνηγορούµε για την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 196/2021 

                                               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 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. την υπ’ αριθµ. 12742/30-06-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει τον 2ο  ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας» αρ. µελ. 
01/2019, σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  196/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµητριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
 

 

ΑΔΑ: ΩΞΖΖΩΡ6-Ν0Ζ


		2021-07-20T10:52:11+0300
	Athens




