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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 272/2021 
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 ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη 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 ΑΠΕ του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση τµήµατος τοιχίου περίφραξης στο δηµοτικό 
στάδιο Πτολεµαΐδας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κο. Νικ. Φουρκιώτη ο 
οποίος έθεσε υπόψη των µελών το υπ’ αριθ.  20726/23-9-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε 
το οποίο διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση τµήµατος τοιχίου περίφραξης στο δηµοτικό 
στάδιο Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 10/2021,  προϋπολογισµού 20.358,88 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η αιτιολογική 
έκθεση προκειµένου να προβούµε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριµένα η αιτιολογική έκθεση που 
συνοδεύει τον 1Ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:    

ΑΔΑ: 6ΥΖΩΩΡ6-7Ν9



 2

 
 
 
Χωµατουργικά, Καθαιρέσεις                                                            µε έκπτωση   1,00% 
Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά:                                  1.009,91 €             999,81 € 
Και επί έλλατον δαπάνη κατά:                                            0,00 €                0,00 € 
                     α. Αυξήσεις:    Α.Τ.     1.02                      1.009,91 €    
Τοιχοποιίες επιχρίσµατα                                                                  µε έκπτωση  1,00%    
Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά:                                   1.261,85 €              1.249,23 €  
 Και επί έλλατον δαπάνη κατά:                                            0,00€                     0,00 € 
                      α. Αυξήσεις:  Α.Τ.      3.03                      1.261,85 € 
 
Αιτιολογία – 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
Με τον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 
24.230,74 € µε ΦΠΑ δηλαδή µε µείωση της αρχικής σύµβασης. 
∆εν υπάρχουν επί έλλασον εργασίες και ως εκ τούτου δεν τροποποιείται βάση αυτών το «βασικό σχέδιο» 
(υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του 
έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης, 
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δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν υπάρχουν νέες εργασίες και οι 
επιπλέον ποσότητες εργασιών χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.  
Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείµενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε 
εσφαλµένη εκτίµηση κατά τη σύνταξη της µελέτης σε σύγκριση µε την αναλυτική τελική επιµέτρηση των 
ποσοτήτων. 
Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απρόβλεπτων για την κάλυψη της αύξησης 
ποσοτήτων των προαναφερόµενων  εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 1ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Οι παραπάνω αυξήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό 
εκτελεσθέν έργο λειτουργικό.  
Προτείνουµε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 272/2021 
                                               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 4412/20165 
3. το υπ’ αριθµ. 20726/23-09-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο 

διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση τµήµατος τοιχίου περίφραξης στο δηµοτικό 
στάδιο Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 10/2021. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει τον 1ον ΑΠΕ  του έργου: «Αντικατάσταση τµήµατος τοιχίου περίφραξης στο δηµοτικό στάδιο 
Πτολεµαΐδας» µε αρ. µελ. 10/2021 και προϋπολογισµού  20.358,88 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την 
ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 272/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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