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Αριθμ. Απόφ. 203/2019

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από το πρακτικό της 12ης
Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Εορδαίας.
Πτολεμαΐδα σήμερα 29-8-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα
18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 16584/ 23-8-2019 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε
στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ.
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.
3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω
θέματα:
………………………………………………………………………………………..

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου
Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.
……………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16
17
18

Ιορδανίδης Φώτιο
Καίδης Απόστολος
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Πολυχρονίδης Δημήτρης
Κάλφας Γεώργιος
Σερσέμης Κωνσταντίνος
Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Αριστερίδης Ιωάννης
Παπαοικονόμου Παντελής
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Ανδρεάδης Κων/νος
Μπίγγας Στέφανος
Απαζίδου Σοφία
Χόλμπα Αντωνία

Σισσιος Μιχάλης
Καραφουλίδης Ανέστης
Βύρλιος Μάρκος
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Παπάς Ευθύμιος
Σπενδαμίδης Γιώργος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Βρυζίδου Παρασκευή
Τσολακίδης Ισαάκ
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης Δημήτρης
Ανδρονικίδου Ιωάννα
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O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
……………………………………………………………………………..
0 Δήμαρχος κ. άββας Ζαμανίδης
ήταν
παρών
……………………………………………………………………………..
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,
Βλάστης, Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, ,
Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου,
Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής,
Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και
παρίσταντο στη συνεδρίαση .
…………………………………………………………………………………………

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ.
Ιορδανίδη Φώτιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ’αριθ.
14516/22-7-2019 εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας το περιεχόμενο
της οποίας έχει ως εξής :
Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017
προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 130.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ,η
εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 8 / 29-012018 Α.Δ.Σ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η
«Κίλας Γεώργιος & ια Ε.Ε.» με έκπτωση 39,90 %, επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
εγκρίθηκε με την 19/ 01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ.
10509/27-05-2019
συμφωνητικό
ποσού
96.877,17
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η
χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε κατά 161.200,00 € από
ΣΑΤΑ από τον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Εορδαίας με Κ.Α.
15.7326.0042. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των
εργασιών εντός ογδόντα (80) ημερών με πέρας την 22-08-2019.
Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως, με την υπογραφή της
σύμβασης αλλά μετά τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού την
04-06-2019. Μετά την αποτύπωση του χώρου και την εργοταξιακή
ανάπτυξη έγινε η αποτύπωση του χώρου και η παραλαβή του
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φυσικού εδάφους. Εν συνεχεία αφού ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές
των φυτικών και στο τέλος του μηνός Ιουνίου έχοντας
ολοκληρωθεί οι εκσκαφές θεμελίωσης του τοιχίου Τ2 έντονη
ολιγόλεπτη βροχόπτωση μεγάλης έντασης (καταγεγραμμένη σε
βίντεο) προκάλεσε μεγάλες ζημίες στα σκάμματα με φερτές ύλες
και χώματα προερχόμενα από το παρακείμενο βουνό
αποδεικνύοντας τη θέση του έργου σε μισγάγγεια. Μετά την
αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων, τον καθαρισμό των φερτών
και την επαναχάραξη της θεμελίωσης του τοιχίου και αφού
ξεκίνησε η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού των πελμάτων, ίδιας
έντασης και διάρκειας βροχόπτωση προκάλεσε τις ίδιες ακριβώς
ζημίες στο έργο οδηγώντας μας σε συνεργασία με τον ανάδοχο στη
λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργασιών της
κατασκευής.
Με την υπ. αριθμ. 14516/22-07-2019 σχετική αίτηση η
ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύο
μηνών (όση η καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών και η
διάρκεια λήψης των έκτακτων μέτρων δηλαδή του
αποστραγγιστικού αγωγού).
Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η παράταση
της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :
α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των
εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των
υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για
το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή
μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης
προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των
υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής
προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες,
ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται
την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι
και την 22-10-2019 με αναθεώρηση ήτοι δύο μήνες.
Έπειτα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.
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Αριθμ. απόφ. 203/2019
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών
του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του
Δήμου Εορδαίας μέχρι την 22-10-2019 με αναθεώρηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 203/2019
……………………………………………………………………………
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος
Σα Μέλη
άββας Ζαμανίδης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
Παντελής Παπαοικονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Κάλφας Γεώργιος
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Χαιτίδης Γεώργιος
11. Κύρκα Μαρία
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Παπαοικονόμου Παντελής
14. Μπίγγας Στέφανος
15.
16.
17.
18.

Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Ανδρεάδης Κων/νος
Απαζίδου Σοφία
Χόλμπα Αντωνία

