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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 266/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 3ου ΑΠΕ  & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή χώρων διηµέρευσης – ηµερήσιας 
φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση 
στο ∆ήµο Εορδαίας.   
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµητριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη οµόφωνα συµφώνησαν να συζητηθεί. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών 
κο. Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος ανέφερε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 21503/4-10-2021 έγγραφο  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται ο 3ος ΑΠΕ  & 3ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή χώρων διηµέρευσης 
– ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική 
υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» και πιο συγκεκριµένα: 

“ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

3"" ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

(Συνοδεύει τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 Χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΘΕΩ- 

ΡΗΣΗ 

ΦΠΑ Με ΦΠΑ 
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Προϋπολογισµός µελέτης 2.521.415,02 59.230,14 619.354,84 3.200.000,00 

Σύµβαση (+Γ.Ε. & Ε.Ο.) 933.594,91    

Σύµβαση (µε απρόβλεπτα) 1.073.634,15 25.220,19 263.725,04 1.362.57938 

Ποσοστό Έκπτωσης 57,42%    

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ 

λ+Γ.Ε. & Ε.Ο.) 
957.821,32 

   

Προϋπολογισµός 1ου ΑΠΕ 

(µε απρόβλεπτα) 
1.073.634,15 25.220,19 263.725,04 1.362.57938 

Προϋπολογισµός 2ου ΑΠΕ 

(µε απρόβλεπτα) 
1.073.634,15 25.220,19 263.725,04 1.362.579,38 

Προϋπολογισµός 3ου ΑΠΕ 

(µε απρόβλεπτα) 
1.073.634,15 25.220,19 263.725,04 1.362.579,38 

     

Ποσοστό µεταβολής  0,00% 

Χρηµατοδότηση 
 

ΕΣΠΑ 

 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 
αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύµβαση του έργου. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η µε αριθµ. 28/2017 µελέτη του έργου ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
του ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε συνολικό προϋπολογισµό µελέτης 2.580.645,16€ χωρίς ΦΠΑ και 3.200.000,00 
ευρώ µε ΦΠΑ. 

Με την υπ’ αρίθµ. 127/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε η υποβολή 
πρότασης προς ένταξη του έργου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΙΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2014-2020 µε τίτλο « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 9, «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ» 

Με το υπ’ αριθµό 4519/24-11 -2017 έγγραφο της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής Περιφέρειας 
∆υτ. Μακεδονίας η πράξη πήρε απόφαση ένταξης µε κωδικό MIS 5008015. Με την απόφαση 334/2017 
του ∆ηµοτικού συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου. 

Η δηµοπρασία (αποσφράγιση προσφορών) έγινε την 14-06-2018 και µε την απόφαση 148/2018 
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 
«ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» υπεγράφη στις 21-12-2018 (Αρ. πρωτ. οικ 27898) µε συµβατικό 
ποσό 1.098.854,34 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίσθηκε στους 24 µήνες� από της 
υπογραφή της σύµβασης, ήτοι 20-12-2020. 

Με τον 1ο ΑΠΕ συµβατοποιήθηκαν αυξοµειώσεις συµβατικών εργασιών και συµβατοποιήθηκαν 
νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες . 

Ο 1ος Α.Π.Ε και το αντίστοιχο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 185/2019 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας, έχοντας προηγηθεί: 

• η προέγκριση τροποποίησης σύµβασης (αρ. πρωτ. 2005/21-06-2019) της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας & 
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• η θετική γνωµοδότηση (αρ. απόφασης 63/2019) του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Με τον 2° ΑΠΕ συµβατοποιήθηκαν αυξοµειώσεις συµβατικών εργασιών και συµβατοποιήθηκαν 
νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες . 

Ο 2ος Α.Π.Ε και το αντίστοιχο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 126/2020 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας, έχοντας προηγηθεί: 

• η προέγκριση τροποποίησης σύµβασης (αρ. πρωτ. 1282/14-04-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας & 

• η θετική γνωµοδότηση (αρ. απόφασης 25/2020) του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι προβλεπόµενες εργασίες στα πλαίσια του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» που είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου καθώς και 
τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη δηµιουργία των δοµών διηµέρευσης - ηµερήσιας φροντίδας 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµου' µε νοητική υστέρηση στο δήµο 
Εορδαίας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
Αυξοµειώσεις ποσοτήτων 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση ή η µείωση 

των ποσοτήτων κάποιων από αυτών, λόγω της ατελούς προµέτρησης αυτών. Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών 
που η προµετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση τους και η µείωση κάποιων που 
ολοκληρώθηκαν µε µικρότερη απαιτούµενη ποσότητα αλλά και εκτιµάται ότι δεν πρόκειται να χρειαστούν 
άλλες ποσότητες µέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από 
εσφάλµένη εκτίµηση κατά την σύνταξη της µελέτης και της προµέτρησης, άλλά και από ποσότητες' που δεν 
ήταν δυνατή η εκτίµηση τους. 

Με τον παρόντα ΑΠΕ συµβατοποιούνται οι αυξοµειώσεις των ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών 
εργασιών. Σηµειώνεται ότι κάποιες από τις προτεινόµενες ποσότητες εργασιών µε τον παρόντα Α.Π.Ε. 
προέρχονται από επιµετρήσεις του έργου και είναι και οι τελικές ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων. 

Με τον παρόντα ΑΠΕ συµβατοποιούνται οι αυξοµειώσεις εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από 
τις εώς τώρα επιµετρήσεις ή προµετρήσεις. Σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες ποσότητες των συµβατικών 
εργασιών µε τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι οι συµβατικές πλήν της οµάδας 1,2,3,4, και πιο συγκεκριµένα των 
άρθρων που προέρχονται από τις έως τώρα επιµετρήσεις και προµετρήσεις του έργου. Όπου απαιτείται, νέα 
εκτίµηση των ποσοτήτων των αντίστοιχων άρθρων. 

Όλες οι τυχόν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον 3° Α.Π.Ε, 
που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση. 

Νέες τιµές 
Με τον 3° ΑΠΕ και µέσω των ακόλουθων τευχών: 

• Ανάλυση τιµών και τιµολόγιο µελέτης 

• Πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 

• Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
Προτείνεται η συµβατοποίηση νέων εργασιών οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την άρτια 

κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. Οι εν λόγω νέες τιµές αφορούν εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση καθώς και για την ασφαλή, σύµφωνη µε την ισχύουσες 
διατάξεις, και τεχνικά άρτια λειτουργία.
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3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

To 3° ΠΚΤΜΝΕ που περιλαµβάνει επτά (7) νέες τιµές για νέες εργασίες µη προβλεπόµενες 
στο τιµολόγιο της µελέτης: 

Οι νέες τιµές Ν.Τ. 3.1, Ν.Τ. 3.2, Ν.Τ 3.3, Ν.Τ. 3.4- Ν.Τ.3.5, Ν.Τ. 3.6, και Ν.Τ.3.7 αφορούν 
οικοδοµικές εργασίες. 
Οι νέες τιµές αναλύονται ως ακολούθως: 

-Οι Ν.Τ. 3.01, 3.02, 3.03: «Μείωση τιµής κόστους µεταφοράς προϊόντων εκσκαφών.» αφορούν στη 
µείωση που πρέπει να γίνει στα άρθρα 14,15 και 16 λόγω µη µεταφοράς των υλικών. 
-Η Ν.Τ. 3.04 : «Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης» αφορά στη δαπάνη 
πλάγιων µεταφορών εντός του γηπέδου 
-Η Ν.Τ. 3.05:« Περιθώρια (σοβατεπιά) από PVC» αφορά στη δαπάνη τοποθέτησης σοβατέπι σε δάπεδο 
από linoleum 
-Η Ν.Τ. 3.06:« Προσαύξηση τιµής για την κατασκευή όδευσης τυφλών εσωτερικών χώρων µε τάπητα από 
χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πλάτους 40 εκ.» αφορά στη δαπάνη λόγω διαφοροποίησης του υλικού 
κατασκευής της όδευσης τυφλών 

.» � � » 
-Η Ν.Τ. 3.07: «Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα» αφορά στη δαπάνη 
τοποθέτησης κασών στα εσωτερικά κουφώµατα 

Οι νέες τιµές Ν.Τ. 3.01, 3.02, 3.03, Ν.Τ. 3.04 έχουν συναφές αντικείµενο και 
ενσωµατώνονται στην οµάδα 1 «Χωµατουργικά-καθαιρέσεις». Οι νέες τιµές Ν.Τ. 3.5, και Ν.Τ.3.6 
έχουν συναφές αντικείµενο και ενσωµατώνονται στην οµάδα 4 «Επιστρώσεις - Επενδύσεις». Η νέα 
τιµή Ν.Τ. 3.7 έχει συναφές αντικείµενο και ενσωµατώνεται στην οµάδα 5 «Κατασκευές ξύλινες ή 
µεταλλικές» . 

Αναλυτικά: 
1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.1. Χωµατουργικά, καθαιρέσεις 

1. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 14, Α.Τ 15, Α.Τ. 19, Α.Τ. 20, Α.Τ. 23, Α.Τ. 27, Α.Τ. Ν.Τ. 1.4 
προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω 
σφάλµατος της προµέτρησης. Η εργασία έχει εκτελεστεί, σύµφωνα µε τα τεύχη & σχέδια της µελέτης 
και τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις του 2ου ΑΠΕ, και έχει επιµετρηθεί ήδη ή θα επιµετρηθεί αναλυτικά 
και µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 

2. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 18, Α.Τ.24, Α.Τ. Ν.Τ. 1.2, Α.Τ. Ν.Τ. 1.3,19 προτείνεται µείωση 
της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της 
προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της 
µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

1.2 Σκυροδέµατα - Ξυλότυποι 
3. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 29, Α.Τ 30, Α.Τ. 31, Α.Τ. 33. Α.Τ. 35, Α.Τ. 36, Α.Τ 38, Α.Τ 
39, Α.Τ. 50 προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° 
ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Η εργασία έχει εκτελεστεί, σύµφωνα µε τα τεύχη & σχέδια της 
µελέτης και τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις του 2ου ΑΠΕ, και έχει επιµετρηθεί ήδη ή θα επιµετρηθεί 
αναλυτικά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 
4. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 34,Α.Τ.47, Α.Τ. 48 προτείνεται µείωση της σχετικής 

ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Οι 
εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της µελέτης, και έχουν 
επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 
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1.3 Τοιχοποιίες - Επιχρίσµατα 
5 Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 52, Α.Τ 53, Α.Τ. 55, Α.Τ. 59, Α.Τ. 61, Α.Τ. 62, Α.Τ 63, Α.Τ 64 
προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω 
σφάλµατος της προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & 
τα σχέδια της µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

6. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 51, Α.Τ. 54, Α.Τ. 56, Α.Τ 58, Α.Τ. 60 προτείνεται µείωση 
της σχετικής ποσότητας και ττ|ς ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της 
προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της 
µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

1.4 Επιστρώσεις - Επενδύσεις 
7. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 66, Α.Τ 68, Α.Τ. 70, Α.Τ. 73, Α.Τ. 77, Α.Τ. 80, Α.Τ 82, Α.Τ 

83, Α.Τ. 88 προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° 
ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε 
τα τεύχη & τα σχέδια της µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

8. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 65, Α.Τ. 67, Α.Τ. 69, Α.Τ 71, Α.Τ. 72, Α.Τ 74, Α.Τ. 75, Α.Τ. 
76, Α.Τ 78, Α.Τ. 79, Α.Τ 81, Α.Τ. 84. Α.Τ. 85, Α.Τ. 86, Α.Τ. 89, Α.Τ. 90, Α.Τ. 91 προτείνεται µείωση 
της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της 
προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της 
µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

1.5 Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές 
9. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 92, Α.Τ 95, Α.Τ. 96, Α.Τ. 98, Α.Τ. 101, Α.Τ. 103, Α.Τ 104, 

Α.Τ 105, Α.Τ. 113, Α.Τ 114, Α.Τ 117, Α.Τ. 1 18, Α.Τ 120 προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας 
και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Οι εργασίες 
έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της µελέτης, και έχουν 
επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

10. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 93, Α.Τ. 94, Α.Τ. 97, Α.Τ 99, Α.Τ. 100, Α.Τ 107, Α.Τ. 110, 
Α.Τ. 111, Α.Τ 112, Α.Τ. 115, Α.Τ 116, Α.Τ. 119, Α.Τ. 121, Α.Τ. 125, Α.Τ. 89, Α.Τ. 126, Α.Τ. 127 
προτείνεται µείωση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω 
σφάλµατος της προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & 
τα σχέδια της µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

1.6 Λοιπά - Τελειώµατα 
11. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 128, Α.Τ 129, Α.Τ. 131, Α.Τ. 132, Α.Τ. 134, Α.Τ. 135, Α.Τ 

143, Α.Τ 147, Α.Τ. 148 προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί 
µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, 
σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

12. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ. 130, Α.Τ. 144, Α.Τ. 146 προτείνεται µείωση της σχετικής 
ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2° ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Οι 
εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα j.ie τα τεύχη & τα σχέδια της µελέτης, και έχουν 
επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

2. Ηλεκτροµηχανολογικά 
13. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ 167, Α.Τ 212, Α.Τ. 252, Α.Τ. 253, Α.Τ. 255, Α.Τ. 277, Α.Τ 

278. Α.Τ 320, Α.Τ. 321, Α.Τ. 182.1, Α.Τ. 183.1 προτείνεται αύξηση της σχετικής ποσότητας και της 
ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2ο ΑΠΕ λόγω σφάλµατος της προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν 
εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια της µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή 
θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

14. Σχετικά µε την εργασία των άρθρων Α.Τ. 77, Α.Τ. 244, Α.Τ. 251, Α.Τ. 311-319. Α.Τ. 440 προτείνεται 
µείωση της σχετικής ποσότητας και της ποσότητας που είχε εγκριθεί µε τον 2ο ΑΠΕ λόγω σφάλµατος 

ΑΔΑ: 6ΡΑ4ΩΡ6-ΛΡΗ



 6

της προµέτρησης. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τα τεύχη & τα σχέδια 
της µελέτης, και έχουν επιµετρηθεί ή θα επιµετρηθούν αναλυτικά. 

Όλα τα παραπάνω, είναι µέσα στο φυσικό αντικείµενο του έργου και η ανάγκη 
αυξοµείωσης δηµιουργήθηκε κατά την φάση της κατασκευής. 

Επίσης στο προσεχές χρονικό διάστηµα αναµένεται η σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης 
προκειµένου να κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες πρόσθετες εργασίες ( τόσο εντός του κτιρίου 
όσο και στον αύλειο χώρο) για την ολοκλήρωση του έργου και την τεχνικά ασφαλή και άρτια 
λειτουργία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
α. Ο παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, είναι σύµφωνος µε τους περιορισµούς στην διαχείριση 

των επί έλασσον δαπανών που εισήχθησαν µε τις εγκυκλίους Ε.36 και Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

• ∆εν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, δε θίγεται η 
πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται «οµάδα εργασιών» 
της αρχικής σύµβασης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου 

• ∆εν πληρώνονται «νέες εργασίες». 
Όπως συντάχθηκε ο ΑΠΕ µε το ποσό των επί έλασσον δαπανών δεν πληρώνονται νέες 

εργασίες. Το ποσό των επί έλασσον δαπανών χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πληρωµή των 
συµβατικών εργασιών των οποίων η ποσότητα αυξάνεται.. 

β. ∆εν υπάρχουν µετακινήσεις από οµάδα σε οµάδα 
γ. Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύµβασης του προτεινόµενου ΑΠΕ βρίσκεται σε 

ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση. 
δ. Η δαπάνη της συµπληρωµατικής σύµβασης φτάνει σε ποσοστό 15% της αρχικής 

σύµβασης. 

Με την εκτέλεση των προτεινόµενων εργασιών 3ου Α.Π.Ε., εκτελείται πλήρως ο στόχος 
της σύµβασης, για άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και πιστή εφαρµογή των 
προδιαγραφών της µελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι 
συνυφασµένη µε την άρτια και ολοκληρωµένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους 
µέσα από τις δυνατότητες που µας δίνει η κείµενη νοµοθεσία. 

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε» 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 266/2021 
                                               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 3852/2010 

2. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 19048/3-9-2021 αιτιολογικη εκθεση του 3ου ΑΠΕ  & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 

«Κατασκευή χώρων διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης 
υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» 

4. το υπ’αριθµ 99/2021 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ  & 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή χώρων διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ∆ήµο 
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Εορδαίας», σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 266/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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