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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/08-11-2019, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2019
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου «Ανάπλαση διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 08η Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 8386/04-112019, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε.,
βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
1
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
2
ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
3
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΙ
4
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΧΙ
5
ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
NAI
6
ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΧΙ
7
ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
8
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως
ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο
Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την
Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι
γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας
διάταξης (2οέκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10
λόγω της επιτακτικής ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου πριν τον χειμώνα. Η Οικονομική
Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως
κατεπείγον .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα είπε τα εξής:
Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. 27/2015
επικαιροποιημένη μελέτη για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00€ με Φ.Π.Α.,
η οποία εγκρίθηκε με την 173/17 (ΑΔΑ: 6ΤΨΒΩ1Ω-Φ70) απόφαση του Δημοτικού
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Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου και αποφασίστηκε ότι η δημοπράτηση του έργου θα
γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό .
Με την αρ. 172/2017 (ΑΔΑ:69Ο4Ω1Ω-I7Ρ) απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης
για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού δαπάνης
270.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν. 4412/2016(A΄147).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
PROC002594235) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής/
αναθέτοντα φορέα (www.pogoni.gr) κ.λ.π.
Με την αριθ. 60/2018 (ΑΔΑ:7ΘΜΛΩ1Ω-1ΒΠ) απόφασή μας έγινε η κατακύρωση
ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.
Καλπακίου» στην εταιρεία «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αρ. ΜΕΕΠ 25530– Mιχ.
Αγγέλου 5 Ιωάννινα- ΑΦΜ 997907247 η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης (48,04%)
σαράντα οκτώ κόμμα μηδέν τέσσερα τοις εκατό ( με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016) επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της αριθ.
27/2015 επικαιροποιημένης μελέτης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε το 2ο Α.Π.Ε.(τακτοποιητικό)
και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου καθώς και την θετική γνωμοδότηση 9/349/30-10-19
(Θ.33) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου .
Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΈΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης
και διαμόρφωσης της ζώνης που βρίσκεται δυτικά της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Κοζάνης,
μπροστά από το Κτίριο του Δημαρχείου, διαστάσεων περίπου 14,00x68,00μ. και έκτασης
1100,00τ.μ. (εικ. 1). Στόχος του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενός
πολιτισμικού και διοικητικού μετώπου του οικισμού και η απόδοση χαρακτήρα σύγχρονης
πλατείας και κοινωνικών δράσεων, προτείνοντας επεμβάσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη
του πολιτισμικού και φυσικού πλούτου της περιοχής.
Προβλέπεται η διαμόρφωση μιας σύγχρονης πλατείας και η επέκταση χώρων αναψυχής και
περιπάτου με την κατασκευή ενός πεζοδρόμου ο οποίος διοχετεύει την ήπια κυκλοφορία και
περιήγηση των επισκεπτών στις επιμέρους επεμβάσεις που αφορούν νέα σημεία στάσης και
θέασης, ενσωματώνοντας τις υπάρχουσες χρήσεις. Η διατήρηση του συνόλου της χλωρίδας,
η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και ο σεβασμός στις συνήθειες των κατοίκων
και επισκεπτών της περιοχής συνιστούν τους άξονες της πρότασης για την ανάπλαση ενός
χώρου ικανού να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης προσδίδοντας κίνηση και ζωή σε χώρο που
μέχρι σήμερα εξυπηρετεί μόνο ανάγκες διέλευσης και στάθμευσης αυτοκινήτων .
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Πράσινου
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΑΞΟΝΑΣ
1
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ και από ιδία έσοδα του
Δήμου. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.30-7322.002 του προϋπολογισμού του Δήμου
Πωγωνίου.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ του έργου, προϋπολογισμού 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με
αριθμό 27/2015, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και οι
επιμέρους μελέτες εγκρίθηκαν με τις υπ'αρίθμ. 187/2015, 273/15 και 280/15 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου.
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4.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 08/03/2018 με
ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή ) και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
που πρόσφερε μέση έκπτωση σαράντα οκτώ και μηδέν τέσσερα τοις εκατό (48,04%%) στις
τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού έγινε με την υπ'αρίθμ. 60 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Πωγωνίου.
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου
του έργου υπογράφηκε την 13-09-2018
6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270)
ημερολογιακές ημέρες. Δόθηκε η 1η παράταση εργασιών με την υπ.’ αρίθμ. 107/2019 Α.Δ.Σ.
του Δήμου Πωγωνίου μέχρι τις 30-09-2019 ενώ έχει δοθεί 2η παράταση εργασιών με την
υπ.’ αρίθμ. 154/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου μέχρι τις 31/12/2019.
7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 75%.
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα) Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος, o 4ος & o 5ος
λογαριασμός ποσού 7.923,97€ , 12.791,22€, 12.555,52€, 11.770,04€ & 27.307,96€
αντίστοιχα.
Β. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο 2ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:
 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου
καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για
την ολοκλήρωση του έργου.
 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και
έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι:
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 16: Τομή Οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 17: Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 18: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 19 : Τοποθέτηση παροχής ύδρευσης Φ20 ή Φ32 επί υπάρχοντος
αγωγού ύδρευσης PE Φ63/16atm.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 20: Ανύψωση - Καταβιβασμός φρεατίου επίσκεψης δικτύων.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 21: Σωλήνας πλαστικός σπιράλ Φ32mm.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 22: Σωλήνας πλαστικός σπιράλ Φ23mm.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 23 : Σωλήνας πλαστικός σπιράλ Φ16mm.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 24: Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο
(HDΡΕ) διαμέτρου Φ40mm.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 25: Προμήθεια και τοποθέτηση γείωσης από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα Φ14, 1,50μ με σφιγκτήρα γειώσεως ηλεκτροδίου.
o ΝΕΑ ΤΙΜΗ 26: Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά
βάρος.
Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της
υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.
Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 140.302,16 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό του
αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
Τέλος επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε
ουσιωδώς κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 156 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
Έ τ σ ι τ ο ύ ψος τ ης δ απ άν ης τη ς ε ρ γο λ α β ία ς θ α α νέ λ θε ι σε 1 40 .3 0 2, 16 € με
Φ.Π . Α. (2 4% ) α πό το οπ ο ίο η δ απ άν η ε ργ ασ ι ώ ν ε ί να ι 11 3. 14 6, 90 € χ ωρ ίς
το Φ. Π . Α. κα ι 2 7. 1 55 ,2 6 € το Φ.Π . Α. (2 4% ), χ ω ρ ίς υπέ ρ βα σ η του
ε γκε κ ρ ιμέ νου συ μ β α τι κού αν τ ικε ι μέ ν ου.
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Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2ο ΑΠΕ .
Καλπάκι
24 / 10 /2019
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2ο Α.Π.Ε. και τον
τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.
Καλπακίου» συνολικής δαπάνης 1 40 .3 0 2, 1 6 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική
σύμβαση.
Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του Προέδρου
 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄)
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2019.
 Το ιστορικό του έργου
 Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου & το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 Την αρ. 9/349/30-10-19 (Θ.33) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Την έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του 2ο
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.
Καλπακίου» συνολικής δαπάνης 1 40 .3 0 2, 1 6 € με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου
συμβατικού αντικειμένου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΣΕΛΙΣ
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