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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 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 υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 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 ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών το 
υπ’αριθµ.10048/28-5-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα Εργασιών για το έργο «Κατασκευή χώρων διηµέρευσης-ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» για 
έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών που 
κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ έχει ως εξής: 
1. Προϋπολογισµός µελέτης (µε ΦΠΑ): 3.200.000,00 ευρώ 
2. Συµβατικός Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ): 1.362.579,38 ευρώ 
3. Προϋπολογισµός Παρόντα 2ου Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α+Απρόβλεπτα:1.362.579,38 ευρώ 
4. Ποσοστό µείωσης επί σύµβασης: -% 
5. Ποσοστό Έκπτωσής : 57,42% 
6. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2014-2020 µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΞΙ8ΩΡ6-Π34



ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 9, «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ» 
Παρακαλούµε για την έγκριση του ΑΠΕ.» 
Συνηµµένα , ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και αιτιολογική έκθεση µε αριθµ πρωτ 7307/31-3-
2020, το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους µε αριθµ. πρωτ. 5986/9-3-2020, το 2ο πρωτόκολλο κανονισµού τιµών 
µονάδος νέων εργασιών µε αριθµ. πρωτ. 7308/31-3-2020 , η προσµέτρηση συµβατικών εργασιών καθώς και 
ο πίνακας αποτύπωσης αποτελεσµάτων ελέγχου τροποποιήσεων συµβάσεων δηµοσίων έργων.  
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 126/2020 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά  από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και 
ισχύει 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3.την υπ’αριθµ 185/2019 Α∆Σ έγκριση 1ου ΑΠΕ 
4. τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και αιτιολογική έκθεση µε αριθµ πρωτ 7307/31-3-2020 και τα 
προαναφερόµενα συνηµµένα 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
  

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διηµέρευσης-ηµερήσιας 
φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση 
στο ∆ήµο Εορδαίας» ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 126/2020. 

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

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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