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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  209/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. & 2ου 

Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήµερα 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 17.151/7.8.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 15 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  15 Φουνταλής Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  10 Τσιβόγλου Χρήστος  

5 Κούκος Γεώργιος 11 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

6 Μάρκου ∆ιονύσιος 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

 Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόµιµα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που περιλαµβάνονται 

στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων κι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα  κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 16.968/3.8.2017 εισήγηση της 

∆/νσης Τ. Υ. & Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

      Στις 7/7/2016 υπογράφηκε Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του «Γενικού 

Νοσοκοµείου Νοµού Πέλλας», και του  «∆ήµου Έδεσσας»  για την υλοποίηση της 
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Πράξης  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ»  του Νοσοκοµείου 

Έδεσσας . 

     Ο προϋπολογισµός του έργου ανερχόταν στο ποσό των 199.982,65 €  ( µε ΦΠΑ & 

αναθ.). 

     Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 27/9/2016, και από τον ανάδοχο του έργου «K. 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε», δόθηκε µέση έκπτωση προσφοράς  57,56%.  Στις 21/12/2016 

υπογράφηκε η σύµβαση ποσού 84.873,56 € (µε ΦΠΑ & αναθ.).  Η αρχική συµβατική 

προθεσµία περαίωσης ήταν  Έξι µήνες (6 µήνες ) έως 21/06/2017,  ενώ έχει δοθεί 1η 

παράταση τριών µηνών έως 21/09/2017. 

     Το ποσό του 1ου Α.Π.Ε  ανέρχεται στα 84.873,56 €, και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση µε 

την αρχική σύµβαση.  Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα :  1ΟΣ 

Λογαριασµός συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α.:   25.672,64 €  και  2ΟΣ Λογαριασµός 

συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α.:  26.428,93 €. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

1.) Σε σχέση µε τις προβλεπόµενες εργασίες της αρχικής σύµβασης, ο παρών 2ος 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ύψους 84.873,56 € είναι σε ισοζύγιο και 

παρουσιάζει µόνο αυξοµειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από σφάλµατα της  

προµέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 

αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του 

έργου. 

Επιπλέον  ζητήθηκε από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τη ∆ιοίκηση της 

Νοσοκοµειακής Μονάδας Έδεσσας του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας κάποιες επιπλέον 

εργασίες (όπως αλλαγή υφιστάµενων κουφωµάτων),  που θεωρούνται απαραίτητες 

για να είναι το έργο ολοκληρωµένο. 

 Στα  πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω προτεινόµενων παρεµβάσεων, προτείνουµε 

την σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών µε την οποία γίνεται  η 

ενσωµάτωση αυτών των νέων εργασιών οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην 

περίπτωση β, της παρ. 1 του άρθρου 132 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, δε µπορούν να 

διαχωριστούν από το φυσικό αντικείµενο του έργου χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 

προβλήµατα για την αναθέτουσα αρχή και κατέστησαν αναγκαίες κατά την  διάρκεια 

εκτέλεσης της σύµβασης για την άρτια ολοκλήρωση αυτής. ∆εν µεταβάλλουν την φύση 

της αρχικής σύµβασης. Θα εκτελεσθούν από τον αρχικό ανάδοχο δεδοµένου ότι δεν 

είναι εφικτή η αλλαγή του αναδόχου για λόγους λειτουργικούς, τεχνικούς και 

οικονοµικούς. 
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    Η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση ανέρχεται στο ποσό 21.569,14 € προ απροβλέπτων 

ενώ µε απρόβλεπτα και ΦΠΑ στα 30.757,59 € ήτοι σε ποσοστό 36,24% της αρχικής 

σύµβασης ικανοποιώντας  την απαίτηση της παρ.1 του άρθρου 132 και της παρ.1β του 

άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

     Για την σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών και της έγκρισης του 

2ου  Α.Π.Ε, και του 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  έχει γνωµοδοτήσει θετικά, το Τεχνικό Συµβούλιο 

∆ηµοσίων Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας µε την υπ΄ αριθµ. 21 / 2017 

(πρακτικό 4ο / 01 -08-2017) απόφασή του. 

     Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε την έγκριση σύναψης της 1ης 

Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών και έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε και του 2ου  

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “ Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης νοσοκοµείου 

Έδεσσας ” ». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την Αιτιολογική έκθεση που 

συνοδεύει τον 2ο Α,Π,Ε,, το 2Ο Π,Κ,Τ.,Μ,Ν.Ε. και την 1η Συµπληρωµατική σύµβαση, η οποία 

έχει ως εξής:  

«Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.Ο νόµος 4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.Η από 07.07.2016 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου 

Έδεσσας και του ∆ήµου Έδεσσας για την υλοποίηση της πράξης «Μεταφορά µονάδας 

χρόνιας αιµοκαθάρσης νοσοκοµείου Έδεσσας». 

3.Η υπ΄αριθµ.36/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του 

∆ήµου Έδεσσας για το έργο «Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκαθάρσης νοσοκοµείου 

Έδεσσας» προϋπολογισµού δαπάνης 199.982,65 € µε Φ.Π.Α που θεωρήθηκε από τον 

Προϊστάµενο της ∆.Τ.Υ.Ε & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ την 03.06.2016 . 

4.Η υπ΄αριθµ.218/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Έδεσσας µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης και η συγκρότηση της 

επιτροπής διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά µονάδας χρόνιας 

αιµοκαθάρσης νοσοκοµείου Έδεσσας». 

5.Η υπ΄αριθµ.264/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Έδεσσας µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που διεξήχθη την 

27.09.2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μεταφορά µονάδας χρόνιας 

αιµοκαθάρσης νοσοκοµείου Έδεσσας» στην εργοληπτική επιχείρηση Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε 

µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 57,56%. 
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6.Το υπ΄αριθµ.27084/21-12-2016 Συµφωνητικό µεταξύ του ∆ηµάρχου Έδεσσας και 

του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας  Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε για την εκτέλεση του έργου 

«Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκαθάρσης νοσοκοµείου Έδεσσας» ποσού 84.873,56 

€ µε Φ.Π.Α 24%. 

7. Η υπ΄αριθµ.154/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Έδεσσας µε την οποία εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου 

«Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης νοσοκοµείου Έδεσσας». 

8. Το αριθ. Γ∆/1162 / 3-2-2017 έγγραφο του ∆ιευθυντή της ΜΤΝ της Ν.Μ. Έδεσσας 

µε το οποίο ζητούνται συµπληρωµατικές παρεµβάσεις 

9.  Το αριθ.  1620 / 17-2-2017 έγγραφο του ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

της Ν.Μ. Έδεσσας προς τη ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

Έδεσσας. 

10. Η υπ΄αριθµ. 18/29-6-2017 (θέµα 7ο) απόφαση του ∆.Σ.  του Γενικού 

Νοσοκοµείου Πέλλας µε την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιµότητας η σύναψη 

συµπληρωµατικής σύµβασης αναφορικά µε τις εργασίες αλλαγής των υφιστάµενων 

κουφωµάτων και της εκτέλεσης των συµπληρωµατικών εργασιών 

Β.ΓΕΝΙΚΑ 

1.Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάσσεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 132 και άρθρο 156) της ∆ιακήρυξης, 

των συµβατικών τευχών της µελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Σε ότι αφορά την αρχική σύµβαση γίνεται προσαρµογή των ποσοτήτων των 

συµβατικών εργασιών και των εργασιών που εγκρίθηκαν µε τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Σε ότι αφορά την 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1η Σ.Σ.Ε) γίνεται ενσωµάτωση των 

συµπληρωµατικών εργασιών που συντάσσονται µε το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισµού 

Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών. 

Οι εργασίες αυτές σύµφωνα µε την περιπτωση β της παρ.1 του άρθρου 132 του 

Ν4412/2016 και την παρ.1α και 1β του άρθρου 156 του ιδίου νόµου: 

∆εν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να 

διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα 

για την αναθέτουσα αρχή και κατέστησαν αναγκαίες κατά την  διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης για την άρτια ολοκλήρωση αυτής. 

∆εν µεταβάλλουν την φύση της αρχικής σύµβασης. 

Θα εκτελεσθούν από τον αρχικό ανάδοχο δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η αλλαγή 

του αναδόχου για λόγους τεχνικούς ή οικονοµικούς. 
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Η αύξηση της τιµής της σύµβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας αυτής. 

 

2.Οι ποσότητες στις οποίες βασίζεται ο παρών 1ος Α.Π.Ε βασίζονται σε εγκεκριµένες 

αναλυτικές επιµετρήσεις (1η και 2η ) και σε ποσότητες που έχουν προµετρηθεί και τελούν 

υπό έγκριση. 

Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γ.1.ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Οι µεταβολές που ενσωµατώνονται στον παρόντα Α.Π.Ε. έχουν ως εξής (µε 

ΓΕ&ΕΟ): 

ΟΜΑ∆Α 1.ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ : Αύξηση κατά 11.226,87 €. 

ΟΜΑ∆Α 2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 0,00 € 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ : Αύξηση κατά 5.489,74 €. 

Γ.2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Αναλυτικά οι νέες εργασίες που εισάγονται µε την 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

έχουν ως εξής: 

Η Ν.Τ.2.1. Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε θερµοδιακοπή, 

12 - 24 kg/m² και αντικουνουπική ανασυρόµενη σίτα.Αφορά την εγκατάσταση νέων 

κουφωµάτων σε αντικατάσταση των υφισταµένων τα οποία είναι παλαιά και 

παρουσιάζουν προβλήµατα. 

Η Ν.Τ.2.2. ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 

συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο 4 mm εσωτερικά, κενό 16 mm µε αργό, 

κρύσταλλο 4 mm χαµηλής εκποµπής εξωτερικά).Αφορά τους υαλοπίνακες των νέων 

κουφωµάτων. 

Η Ν.Τ.2.3. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους αφορά την καθαίρεση των πλακοστρώσεων των δαπέδων των WC. 

 Η Ν.Τ.2.4. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου αφορά την καθαίρεση 

των επιστρώσεων πλακιδίων των τοίχων των WC. 

Η Ν.Τ.2.5. Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50mm αφορά την 

τοποθέτηση θερµο-ηχοµονωτικού πετροβάµβακα στον γυψότοιχο που διαχωρίζει την 

Μ.Τ.Ν από το κυλικείο. 

Η Ν.Τ.2.6. Λειότριψη µαρµάρινων επιφανειών, αφορά την λειότριψη και 

καθαρισµό των µαρµάρινων λαµπάδων των κουφωµάτων. 

Η Ν.Τ.2.7. ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές.Για ανοίγµατα 

επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m²,  αφορά την διάνοιξη για τοποθέτηση νέου 

κουφώµατος στο χώρο του γραφείου αδελφών της νέας Μ.Τ.Ν. 
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Η Ν.Τ.2.8. Μεταφορά Πυροσβεστικής Φωληάς αφορά την αποξήλωση µεταφορά 

και επανασύνδεση σε νέα θέση του πυροσβεστικού δικτύου σωληνώσεων υφιστάµενης 

πυροσβεστικής φωληάς. 

Η Ν.Τ.2.9. Μεταφορά σωληνώσεων δικτύου κεντρικής θέρµανσης αφορά την 

αποξήλωση µεταφορά και επανασύνδεση σε νέα θέση του δικτύου σωληνώσεων 

κεντρικής θέρµανσης. 

Η Ν.Τ.2.10. Μεταφορά σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης αφορά την αποξήλωση 

µεταφορά και επανασύνδεση σε νέα θέση του δικτύου σωληνώσεων υδρεύσεως. 

Η Ν.Τ.2.11. Αποξήλωση εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης αφορά την 

αποξήλωση των δικτύων του χώρου που προορίζεται για την νέα Μ.Τ.Ν. 

Η Ν.Τ.2.12. Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορά την αποξήλωση 

των υφισταµένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του χώρου που προορίζεται για την 

νέα Μ.Τ.Ν. 

Η Ν.Τ.2.13. Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R) διατοµής Φ20x3,4 mm 

αφορά το δίκτυο σωληνώσεων υδρεύσεως των W.C. 

Η Ν.Τ.2.14. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 

686/Β Φ40 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης των W.C. 

Η Ν.Τ.2.15. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 

686/Β Φ50 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης των W.C. 

Η Ν.Τ.2.16. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 

686/Β Φ100 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης των W.C. 

Η Ν.Τ.2.17. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm αφορά την 

εγκατάσταση των νιπτήρων των W.C του χώρου της νέας Μ.Τ.Ν. 

Η Ν.Τ.2.18. Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος 

επιχρωµιωµένος αφορά την εγκατάσταση των αναµικτήρων των νιπτήρων των W.C του 

χώρου της νέας Μ.Τ.Ν. 

Οι Ν.Τ.2.19 και 2.20. Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη και Κάθισµα 

λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα αφορά την εγκατάσταση των λεκανών των W.C του 

χώρου της νέας Μ.Τ.Ν. 

Η Ν.Τ.2.21. Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα ανοξείδωτη διαµέτρου Φ 10cm 

αφορά την εγκατάσταση σιφωνίων δαπέδου των χώρων των W.C. 

Η Ν.Τ.2.22 και Ν.Τ.2.23. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη 

γωνιακή διαµέτρου 1/2"x1/2" και Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) εντοιχισµού 

πολυπροπυλενίου διαµέτρου Φ20 αφορούν την εγκατάσταση ύδρευσης των χώρων 

των W.C. 
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Η Ν.Τ.2.24 και Ν.Τ.2.25. ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή και ∆ιάνοιξη αυλακιού 

σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα αφορούν την εγκατάσταση ύδρευσης και 

αποχέτευσης των χώρων των W.C. 

Η Ν.Τ.2.26. Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αφορά τον 

χρωµατισµό των υφιστάµενων θερµαντικών σωµάτων. 

Η Ν.Τ.2.27. Καθαρισµός θερµαντικών σωµάτων αφορά την απόξεση και 

καθαρισµό των υφιστάµενων θερµαντικών σωµάτων. 

∆.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆.1.ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο παρών 2ος  Α.Π.Ε  τελικά κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση   

δηλαδή στο ποσό των 84.873,56 € µε Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των αυξήσεων συµβατικών ποσοτήτων καθώς και των νέων 

εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων. 

Αναλυτικά η οικονοµική διαµόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως 

εξής: 

Περιγραφή 
Αρχική 

Σύµβαση 
1ος ΑΠΕ 2ος ΑΠΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

Εργασίες+Γ.Ε.&Ε.

Ο. 
59.518,62 68.386,41 68.400,87 8.882,25 

Απρόβλεπτα 8.927,79 60,00 45,55 -8.882,24 

Σύνολο 68.446,42 68.446,42 68.446,42 0,00 

Φ.Π.Α. 24% 16.427,14 16.427,14 16.427,14 0,00 

Γενικό Σύνολο 84.873,56 84.873,56 84.873,56 0,00 

∆.2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η δαπάνη της 1η Συµπληρωµατικής Σύµβασης ανέρχεται στο ποσό 21.569,14 € 

προ απροβλέπτων ενώ µε απρόβλεπτα στα 24.804,51 € ήτοι σε ποσοστό 36,24% της 

αρχικής σύµβασης ικανοποιώντας έτσι την απαίτηση της παρ.1 του άρθρου 132 και της 

παρ.1β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.  

Όλες οι εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε κρίνονται απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, η 1η Σ.Σ.Ε και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

προκειµένου να εκφράσει την άποψή  του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη µε αριθµ. 

21/2017 απόφαση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Πέλλας, τον 2ο 

ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ  καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν.4412/2016, 93 του 

Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει τη σύναψη 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών, τον 2ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας 

Νέων Εργασιών, του έργου  «Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης νοσοκοµείου 

Έδεσσας», εργολαβίας Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε., οι οποίοι συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 

αρµοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  209/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14.8.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Φουνταλής 

 Μιχαήλ.   

  

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

   - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

-  ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Ι. Καντούτση 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο  

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. &, Πολεοδοµίας και Προγραµµατισµού κ. ∆. Ταπαζίδη 
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