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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-------------------Αριθμός απόφασης : 253 / 2020

Από το με αριθμό 11/2020 πρακτικό συνεδρίασης
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και
του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών
(ΠΚΤΜΝΕ) για τις «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14)
Σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.675,24 ευρώ με ΦΠΑ
24% και αριθμό μελέτης 153/2017.
Σήμερα την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄)
και τη με αριθμ. πρωτ. 20930/31.03.2020 εγκύκλιο αρ.40 του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ :
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
17616/03.07.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα
μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου
167 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και
Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα επτά
(7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Φλώρος Μάρκος
3. Βεντούλη Σουλτάνα
4. Βαλαής Γεώργιος
5.Κουζιάκης Χαρίσιος
6. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
7. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κυριακίδης Κων/νος
2. Κυτίδης Κων/νος κανένας
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως
είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’), το άρθρο 54
του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) και το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ
134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ.Α΄), το άρθρο 177 παρ. 1δ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 και το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4674/2020
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(ΦΕΚ 53/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ
104/τ.Α), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου
για την απευθείας ανάθεση.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 2230/01.07.2020
υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», αναφέρει τα παρακάτω :
«…Σχετ.:

Α) Η με α.π. 36595/26.11.2019 (19SYMV005916675 2019-11-26) σύμβαση μεταξύ
του Δήμου Κοζάνης και της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για τη μελέτη του θέματος:
1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα με αιτιολογική έκθεση
2. το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που συνοδεύει τον 1ο Σ.Π.
3. τη με αριθμό 56/29-06-2020 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισής τους από την οικονομική επιτροπή.
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός…»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14)
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΑΜΟΥΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 1ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑ
(ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016)
Ο 1ος συγκριτικός πίνακας για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», συντάχθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και την 36595/26-11-2019 Σύμβαση
μεταξύ της εταιρείας «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» και του Δήμου Κοζάνης.
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>Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 4 του Ν.4412/2016 «η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες
δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτ. α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με
το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών,
κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της
μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές
έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα
του μελετούμενου έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την
υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση.»
>Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν.4412/2016 «ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»
>Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 6 του Ν.4412/2016 «για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσμία εκτέλεσης των
συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία
αυτά με εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία
τεκμηριώνεται η κατά το νόμο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει
κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη.»
> Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 7 του Ν.4412/2016 «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το
Συγκριτικό Πίνακα μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στην
Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή
τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.»
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της μελέτης, στο αντικείμενο των εργασιών του
Αναδόχου ήταν η εκπόνηση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών
μελετών (με μελέτη ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ) για την ενεργειακή αναβάθμιση 14 σχολικών
κτιρίων του Δήμου και συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε δύο διακριτά
στάδια ανά ομάδα κτιρίων:
Α’ Στάδιο - Οριστική Μελέτη και
Β’ Στάδιο – Μελέτη Εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης,
Που περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, ΣΑΥ-ΦΑΥ- και τεύχη
δημοπράτησης.
Τα παραδοτέα κατά στάδιο και κατηγορία μελέτης περιγράφονται πιο αναλυτικά στο Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων ως εξής:
Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη
Παραδοτέα:
 Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων των κτιρίων σε κλίμακα 1:50
 Δύο τουλάχιστον τομές του κάθε κτιρίου κάθετες μεταξύ τους σε κλίμακα 1:50
 Όλες οι όψεις των κτιρίων σε κλίμακα 1:50
 Τεχνική έκθεση αρχιτεκτονική μελέτης που θα αναλύει το πρόγραμμα του έργου
Ηλεκτρομηχανολογική οριστική μελέτη
Παραδοτέα:
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Τεχνικές εκθέσεις για κάθε μελέτη που θα περιλαμβάνει τους κανονισμούς οι οποίοι
λαμβάνονται υπόψη για τις παραδοχές και για τους υπολογισμούς κάθε μελέτης καθώς
και προτάσεις επί των ζητουμένων εγκαταστάσεων και τεκμηρίωση του προτεινόμενου
συστήματος
 Σχέδια κατόψεων – τομών σε κλίμακα 1:50
 Υπολογισμοί όπου απαιτούνται
Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής
Παραδοτέα:
 Σχέδια κατόψεων του κτηρίου σε κλίμακα 1:50
 Δύο τουλάχιστον τομές του κτηρίου σε κλίμακα 1:50
 Όλες οι όψεις του κτιρίου σε κλίμακα 1:50
 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:20 ή 1:10
 Πίνακας κουφωμάτων σε κλίμακα 1:20
 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων υλικών που προτείνονται στην μελέτη
 Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών
 Αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα τιμολόγια του
δημοσίου, τιμολόγιο εργασιών, πίνακας αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ
 Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών
 ΣΑΥ-ΦΑΥ-Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής
Παραδοτέα:
 Τεχνικές εκθέσεις για κάθε μελέτη που θα περιλαμβάνει τους κανονισμούς οι οποίοι
λαμβάνονται υπόψη για τις παραδοχές και για τους υπολογισμού κάθε μελέτης καθώς και
προτάσεις επί των ζητουμένων εγκαταστάσεων και τεκμηρίωση του προτεινόμενου
συστήματος
 Σχέδια κατόψεων – τομών των χώρων σε κλίμακα 1:50
 Υπολογισμοί όπου απαιτούνται
 Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της
μελέτης
 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων υλικών που προτείνονται στην μελέτη
 Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών
 Αναλυτικός Προϋπολογισμός εργασιών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα τιμολόγια του
δημοσίου και τις νέες ΕΤΕΠ


Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του 2ου Σταδίου της Μελέτης Εφαρμογής,
διαπιστώθηκε το γεγονός ότι η Ενεργειακή Επιθεώρηση και η έκδοση του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης των υπό μελέτη σχολικών κτιρίων αποτελεί βασικό στοιχείο για την
υποβολή των προτάσεων στο Ε.Π. "Δυτική Μακεδονία" στα πλαίσια της πρόσκλησης με Κωδικό:
108-Α/Α ΠΣ ΕΣΠΑ: 4088, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα της σύμβασης και
αποτελεί απρόβλεπτη περίσταση την οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου κατά τον χρόνο σύνταξης του Τεχνικού Φακέλου της Διακήρυξης..
Ως εκ τούτου, απαιτείται η εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών για την ενεργειακή
επιθεώρηση των κτιρίων από ενεργειακό επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο προβλεπόμενο από το
νόμο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, υπολογισμός με κατάλληλο λογισμικό και έκδοση του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) θα συνοδεύεται από όλα τα κατά
νόμο απαιτούμενα (ΚΕΝΑΚ – ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 ΦΕΚ 2367Β΄/12-7-2017, κεφάλαιο Ε΄ και
συνοδευτικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΟΤΕΕ– ΔΕΠΕΑ/οικ.182365 ΦΕΚ 4003Β’/17-11-2017 και
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ΦΕΚ 4108Β’/21-11/2017), όπως εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.buildingcert.gr του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε τρία (3)
υπογεγραμμένα αντίγραφα με σφραγίδα και υπογραφή Επιθεωρητή. Το Π.Ε.Α. θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει: α) συμπληρωμένα τρία (3) σενάρια παρεμβάσεων για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ιεραρχημένα σε σχέση με το κόστος-ενεργειακό όφελος που
προκύπτει. Τα τρία σενάρια θα είναι ενδεικτικά κοστολογημένα δηλαδή θα είναι συμπληρωμένο
το πεδίο «Εκτιμώμενο Αρχικό Κόστος Επένδυσης [€]» στον πίνακα συστάσεων του Π.Ε.Α. β)
συμπληρωμένα τα πεδία του Π.Ε.Α. στον πίνακα «Πραγματική Ετήσια Κατανάλωση
Επιθεωρούμενου Κτιρίου», βάσει στοιχείων που θα συλλεχθούν (π.χ. λογαριασμοί κλπ.),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017. Στα πλαίσια της έκδοσης του ΠΕΑ θα
παραδοθεί το XML αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για την οριστική υποβολή της επιθεώρησης
στο πληροφοριακό σύστημα www.buildingcert.gr για την έκδοση του ΠΕΑ.
Για τον υπολογισμό της αμοιβής των Εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική
σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίστηκαν με βάση τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Απόφαση
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017, όπως τροποποιήθηκε
με την ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017), και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4
«Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης», υπολογίζοντας
το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή ανά κλάσμα ημέρας, πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της
μέσης τιμής της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για ομοειδείς εργασίες, προς τη
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ΔΝΣγ/οικ.20641/ΦΝ439.6/19-03-2020 που αφορά στην αναπροσαρμογή του συντελεστή τκ.
Ο Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) που συντάχθηκε αναφέρει αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο
τρόπο τις καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο
φυσικό αντικείμενο. Ο ανάδοχος είναι ενεργειακός επιθεωρητής εγγεγραμμένος στο
προβλεπόμενο από το νόμο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι
Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ Τάξης, δηλαδή έχει το δικαίωμα να διεξάγει ενεργειακές
επιθεωρήσεις σε κάθε χώρο (και άνω των 1.000,00 τ.μ.), χωρίς περιορισμό στο εμβαδό. Ως εκ
τούτου δεν υπάρχει αναγκαιότητα να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους
υπηρεσιών.
Επίσης, δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης για την
περίπτωση στην οποία η αμοιβή των επιπρόσθετων εργασιών μπορεί να διατεθεί από τις
απρόβλεπτες δαπάνες της Σύμβασης (περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 186 του
Ν4412/2016). Στην προκειμένη περίπτωση, το απαιτούμενο ποσό σύμφωνα με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
για τις επιπρόσθετες εργασίες μηχανικού είναι 6.923,96 Ευρώ, ποσό που μπορεί να διατεθεί
από τις απρόβλεπτες δαπάνες που ανέρχονται συνολικά σε 7.855,04 Ευρώ.
Κοζάνη 17 -06 -2020
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ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ…»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/ τ. Α΄) όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/τ.Α’), το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) και το άρθρο 203 παρ. 3
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του
άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄), το άρθρο 177 παρ. 1δ του Ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 και το
άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο
21 παρ. 9 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016).
3. Το με α.α. 2230/01.07.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το πρώτο
(1ο) Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για τις
«Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) Σχολικών κτιρίων του Δήμου
Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.675,24 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης
153/2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 253 / 2020
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 7 Ιουλίου 2020
Ο Γραμματέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2020.07.08 11:00:56 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α΄
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