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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 267/2021 
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 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: 
«Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού» , αρ. µελ. 16/2017. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. 21513/4-10-2021 έγγραφο  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται o 1ος Ανακεφαλαιωτικος Πίνακας Εργασιών και ο1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού» και πιο συγκεκριµένα:  
«Θέµα: Υποβολή 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ∆ΡΟΣΕΡΟΥ» 
Αρ. µελέτης : 16/2017 
Προϋπολογισµός έργου : 120.000€ 
Σύµβαση (µε Φ.Π.Α.) : 56.906,63€ 
Αρχική αξία εργασιών (µε απρόβλεπτα) : 45.304,53€ 
Αξία εργασιών (µε απρόβλεπτα) 1ου ΑΠΕ : 42.463,59€ 

ΑΔΑ: 6ΚΩ8ΩΡ6-ΥΗΘ



 2

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΚΩ8ΩΡ6-ΥΗΘ



 3

 
Ύστερα από τα παραπάνω  
Εισηγούµαστε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του αναφερόµενου έργου.»  
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 267/2021 
                                               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. το υπ’ αριθµ. 21513/04-10-2021 έγγραφο  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο 

διαβιβάζεται η αιτιολογική έκθεση του 3ου ΑΠΕ  & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή 
περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού» 

4. το υπ’ αριθµ. 96/2021 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ & 1Ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού» 
σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 267/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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