
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    80/2017            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου ΄΄ Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόµου κοιµητηριών Τ.Κ.Περδικκα΄΄ ,  αρ µελ 23/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1.  Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 
150/2016 Α∆Σ, αποφασίσθηκε η τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 ύστερα από την αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ 
2015. Προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο µε τίτλο:<<Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόµου κοιµητηρίων Τ.Κ.Περδικκα>> , 
προϋπολογισµού 4.773,18 ευρώ µε το ΦΠΑ., σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 23/2016 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
εγγράφηκε πίστωση ύψους 6.900,00 στον ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισµού οικ  έτους 2016 . 
Με την υπ’αριθµ 171/2016 A.O.Ε ψηφίστηκε πίστωση 4.773,18  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου ΄΄ Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόµου κοιµητηριών 
Τ.Κ.Περδικκα΄΄, ενώ εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή, αρ. µελέτης 23/2016 & ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον 
Ιωακειµιδη Σπυρίδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα µε ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ∆ΟΥ: Πτολεµαΐδας. 
Το έργο έπρεπε να εκτελεστεί µέχρι την 31-12-2016. 
Λόγω της χειµερινής περιόδου και του παγετού που επικρατεί, δεν ήταν δυνατή η περαίωση του έργου έως 31-12-2016.  
Ως εκ τούτου µε την υπ΄αρίθµ 46659/27-12-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου, του 
δόθηκε παράταση έως τις 30-04-2017 µε την υπ΄αρίθµ 210/2016 ΑΟΕ. 
Με την υπ΄αρίθµ 8/2017 ΑΟΕ ψηφίστηκε πίστωση ποσού 4.773,18 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, από τον Κ.Α 
45.7333.0071 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 
Από την Οικονοµική υπηρεσία έγινε δέσµευση του ποσού από τον Κ.Α 45.7333.0071 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017 (σχετ. η ΑΑΥ µε αρ. 239 και αρ. πρωτ 6011/2017 µε α/α καταχώρησης 1 στο Μητρώο δεσµεύσεων)  
Λόγω της παρατεταµένης χειµερινής περιόδου και των χαµηλών θερµοκρασιών, ο ανάδοχος επανήλθε καταθέτοντας νέο 
αίτηµα για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου και µε την υπ΄αρίθµ 12704/25-04-2017 αίτησή 
του ζητά παράταση εκτέλεσης εργασιών για ένα (1) µήνα, ήτοι έως τις 30-05-2017. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την παράταση περαίωσης του εν λόγω έργου, λόγω 
καιρικών συνθηκών (παγετού) κατά την χειµερινή περίοδο. 
 

Αριθµ. απόφ.   80/2017 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
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4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την υπ’αριθµ 171/2016 Α.Ο.Ε 
6. την υπ΄αρίθµ 210/2016 Α.Ο.Ε 
7. την υπ΄αρίθµ 8/2017 Α.Ο.Ε 
6. το υπ΄αρίθµ 45777/16-12-2016 συµφωνητικό 
7. την υπ΄αρίθµ 12704/25-04-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 30-05-2017 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 
 

Την παράταση εκτέλεσης του έργου ΄΄ Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόµου κοιµητηριών Τ.Κ.Περδικκα΄΄, έως τις 30-
05-2017, από τον ανάδοχο Ιωακειµιδη Σπυρίδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα µε ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 
042822384, ∆ΟΥ: Πτολεµαΐδας. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 171/2016 Α.Ο.Ε. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   80/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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