
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   284/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 26/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 274/2020 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά την έγκριση του 3ου – Τακτοποιητικού 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», 
προϋπολογισμού μελέτης 448.800,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 16897/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων  
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής), η 
οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπ’ όψη: 

 Την με αριθμό 32/2019 απόφαση ανάθεσης του έργου «Επισκευές - 
Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» 
προϋπολογισμού 448.800,00€. 

 τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου η οποία υπογράφηκε στις 17-05-2019 στο 
ποσό των 211.268,39€. 

ΑΔΑ: 6077ΩΨΛ-Ι32



 Την αιτιολογική έκθεση του 3ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 

 Τη με αριθμό 274/2020 και ΑΔΑ: Ω69ΟΩΨΛ-5ΓΦ και Θέμα: Έγκριση του 3ου – 
Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» 
προϋπολογισμού μελέτης 448.800,00€. 

Αναφέρω τα εξής: 

Διαπιστώθηκε από τον υπογράφοντα την παρούσα και συντάκτη του 3ου –
Τακτοποιητικού ΑΠΕ, ότι στο σώμα του ανακεφαλαιωτικό πίνακα παρέμεινε, εκ 
παραδρομής, δαπάνη απολογιστικών εργασιών η  οποία δεν πρόκειται να 
απορροφηθεί για τις ανάγκες του έργου μιας και ο εν λόγο πίνακας είναι 
Τακτοποιητικός. Για το λόγο αυτό  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

Την τροποποίηση της με αριθμό 274/2020 και ΑΔΑ: Ω69ΟΩΨΛ-5ΓΦ απόφασης της 
Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση και το σώμα 
του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου 
«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» ο οποίος 
συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες και δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου και εγκρίθηκαν με την τελική επιμέτρηση.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την από 06/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 274/2020 και ΑΔΑ: Ω69ΟΩΨΛ-5ΓΦ 
απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τη συνημμένη Αιτιολογική 
Έκθεση και το σώμα του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων 
Δήμου Αμυνταίου 2018» ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις 
ποσότητες και δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου και εγκρίθηκαν με την τελική επιμέτρηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 284/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

              

        Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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