
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 236/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-8-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 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 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να 
λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή 12/θεσιου δηµοτικού 
σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας», αριθµ. µελ. 11/2013. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών το υπ’ αριθ.  16169/29-7-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο 
κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή 12/θεσιου δηµοτικού σχολείου στην 
περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 11/2013, προϋπολογισµού 1.437.758,38€ (χωρίς ΦΠΑ)  , η 76/2021 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, και η υπ’ αριθµ. 2526/12-07-2021 προέγκριση της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Π.∆.Μ.  προκειµένου να προβούµε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριµένα η 
τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 4Ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:    
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Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απρόβλεπτων για την κάλυψη της 
αύξησης ποσοτήτων των προαναφερόµενων εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 4ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας (περί 
ανάλωσης επί έλλατον δαπανών). 

Οι παραπάνω αυξοµειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το 
τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό. 

Προτείνουµε την έγκριση του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.» 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε 
τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  
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Αριθµ. Απόφ. 236/2021 
                                               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/καν και ισχυουν 
3. το υπ’ αριθ.  16169/29-7-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 
4. την υπ’ αριθ. 2526/12-7-2021 προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Π.∆.Μ.  
5. το υπ’ αριθµ 76/2021 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων έργων 
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τον 4ον ΑΠΕ  του έργου: «Κατασκευή 12/θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ 
Πτολεµαΐδας» µε αρ. µελ. 11/2013 και προϋπολογισµού 1.437.758,38€  (χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε την 
ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης 
 
 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  236/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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