
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ     Αριθμ. Απόφ. 259/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   16-10-2019   ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  20387/ 10-10-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  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 3ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – 
Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, 
Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017. 
…………………………………………………………………………………………. 
    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
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23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλμπα Αντωνία 
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,  Αναρράχη , 
Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Εμπόριο ,Άγιος Χριστόφορος, 
Ολυμπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν 
και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 
Φουρκιώτη  ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  το υπ’ αριθ. 18841/27-9-2019  έγγραφό της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση 
προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας , Δήμητρας και 
Αργυροπόλεως  το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : 
Πρόκειται για το έργο έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας , Δήμητρας και 
Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 24/2017 πρ/σμού κατά 
της μελέτης 197.270,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 304-
2017 ΑΔΣ. 
Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  στην 
ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με 
την 164/2018 ΑΟΕ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
177594/1-11-2018 εγκριτική απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- 
Δυτικής Μακεδονίας. 
Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ’αριθ. 28120/27-12-2018 
συμφωνητικό ποσού 82.404,52 €  με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική 
προθεσμία  περαίωσης 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης  δηλ. 25-4-2019  
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Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 25/7/2019 με την 
102/2019 ΑΔΣ . 
Δόθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10/9/2019 με 
την 189/2019 ΑΔΣ . 
Με την υπ. αριθμ. 18841/23-9-2019 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά ενενήντα 
έξι (96) ημέρες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 15-12-
2019 διότι, υπήρξε καθυστέρηση στον εκτελωνισμό και στην παράδοση υλικών ( 
Συνθετικός χλοοταπητας ) στον τόπο του έργου με αποτέλεσμα  να μην είναι 
δυνατόν να εκτελέσει όλες τις εργασίες. 
Σημειώνεται μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία  έχει εκτελέσει τις εξής εργασίες. 
 Καθαίρεση περιφράξεων των γηπέδων ποδοσφαίρου 5χ5στις οδούς Χαλδείας 
και Αργυρουπόλεως 
Καθαίρεση περίφραξης από συρματόπλεγμα του Γηπέδου ποδοσφαίρου  στην 
οδό Γράμμου 
Καθαίρεση της εξωτερικής περίφραξης από συρματόπλεγμα  των αθλητικών 
εγκαταστάσεων  στην οδό Γράμμου. 
Αποξήλωση υφιστάμενων αθλητικών συνθετικών δαπέδων και τριών γηπέδων 
Επιχρίσματα και χρωματισμοί στις κερκίδες του γηπέδου επί της οδού Γράμμου 
Ελαιοχρωματισμοί των σιδερένιων σωλήνων που υπάρχουν στο πίσω μέρος 
των κερκίδων 
Ελαιοχρωματισμοί των σιδερένιων  στοιχείων των δύο σκέπαστρων στα γήπεδα 
τένις 
Αποξήλωση και αντικατάσταση των πολυκαμπονικών φύλλων στα σκέπαστρα  
των αθλητών στα γήπεδα τένις 
Τοποθέτηση νέων σιδεροσωλήνων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην οδό 
Αργυρουόλεως  
Τοποθέτηση νέου συρματοπλέγματος  σε όλα τα γήπεδα  
Τοποθέτηση χλοοταπήτων  στα γήπεδα 
Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής περιμετρικά του γηπέδου 
ποδοσφαίρου  στην οδό Γράμμου 
 
Οι εργασίες που υπολείπονται  να εκτελεσθούν  για να ολοκληρωθεί  το φυσικό 
αντικείμενο της μελέτης είναι : 
Α) την γέμιση των χλοοταπήτων με χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ 
Β) τοποθέτηση της εξωτερικής περίφραξης με συρματόπλεγμα  των αθλητικών 
εγκαταστάσεων στην οδό Γράμμου 
Γ) τοποθέτηση δύο ζευγών εστιών ποδοσφαίρου στα γήπεδα που δεν υπάρχουν 
( Γράμμου και Χαλδείας ) 
Η παράταση θα δοθεί προκειμένου να εκτελεσθούν οι υπολειπόμενες εργασίες  
της μελέτης ,να επιμετρηθούν οι εργασίες και να εγκριθούν από την υπηρεσία  
καθώς και να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για τις τυχόν 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των εργασιών που θα προκύψουν. 
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      Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας 
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. 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών , με αναθεώρηση  μέχρι την 15-
12-2019. 
Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε  το συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
                                       Αριθμ. απόφ.   259/2019 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «« 
Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 
296, Χαλδείας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως »  του Δήμου Εορδαίας  με αριθμό 
μελέτης 24/2017  μέχρι την  15-12-2019  με αναθεώρηση  για τους  λόγους που 
αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης 
 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 259/2019 

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 

 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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