
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 66/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/13-
3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΗΧΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email)τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε τα εξής ανέφερε την υπ'αριθµ 
2218/28-2-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ:
  

 Εισήγηση για έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο:  

«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» 

Ανάδοχος              : “ Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. ” 
Χρηµατοδότηση    :  ΣΑΕΠ 041 της Π.∆.Μ. µε κωδικό:2013ΕΠ04100003. 
Προϋπολογισµός  : 299.831,54  Ευρώ 
Ποσό Σύµβασης    : 170.903,99 Ευρώ (µε ΦΠΑ) 
Αρ. Μελ.                  : 25/2017  
ΣΧΕΤ :  1. Tην  Αριθ. Πρωτ. οικ.16875/29-8-2019 (Α∆ΑΜ:19SYMV005508999 2019-09-03)  Εργολαβική    

Σύµβαση  ποσού 170.903,99 Ευρώ (µε ΦΠΑ) και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου του 
θέµατος. 
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              2. Ο Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147 τ.Α’/08-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπη 
ρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και συγκεκριµένα του άρθρου 
147. 

              3. Η από 30-01-2020 αίτηση για παράταση του Αναδόχου, που πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία 
µας µε Αρ. Πρωτ. 2218/30-01-2020. 

          Πρόκειται για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ», µε αρ. µελ. 25/2017, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Εορδαίας, προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 299.831,54  Ευρώ. 
          Με την Aρ. Πρωτ. 183990/1773/31-10-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη  ∆υτ. Μακεδονίας εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης ποσού 299.831,55€ για το έργο « Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό 
Κολυµβητήριο Πτολ/δας» και ορίσθηκε υπόλογος για το εν λόγω έργο, ο ∆ήµος Εορδαίας. 
          Με την Αριθµ. 306/2017 (Α∆Α: ΩΜΕ4ΩΡ6-ΦΓΒ), Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδοχή 
ποσού 299.831,55€ για το έργο  και καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε ανοικτή ηλεκτρονική 
διαδικασία. 
          Με την Αριθ. 144/2018 (Α∆Α: 698ΟΩΡ6-ΡΒΗ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας εγκρίθηκε η µελέτη, τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγω έργο. 
          Με το Αριθ. Πρωτ. 19068/12-9-2018 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής έγινε πρόσκληση 
των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε κοινοποίηση στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τους χειριστές 
ΕΣΗ∆ΗΣ και τα µέλη ΠΕΣΕ∆Ε. 
         Με την Αριθµ. 233/24-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ∆ήµου Εορδαίας, έγινε έγκριση 
της δαπάνης και διάθεση πίστωσης 299.831,55€ για την πληρωµή του έργου “ Έργα βελτίωσης ποιότητας 
του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολ/δας ”, ΣΑΕΠ - (προϋπολογισµός έτους 2019). 
         Με την Αριθ. 32/2019 (Α∆Α: 6ΠΝΗΩΡ6-ΛΧΒ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας , εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Ε.∆. (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου) και 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης, για το εν λόγω έργο, στον οριστικό Ανάδοχο “ Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.”, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
43,00%. 
          Με την Αριθµ. Πρωτ. 51802/09- 4-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ελέγχθηκε η νοµιµότητα της Αριθµ. 32/2019 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. 
          Μετά τις νόµιµες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύµβαση του εν λόγω έργου, την 29η-8-2019, µε 
Αρ.Πρωτ. οικ.16875, µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνου, ως νοµίµου 
εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρίας ‘Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.” 
          Η σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των 137.825,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 170.903,99 €, 
µε ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 28η -02-2020. 

Με τη Αριθ.Πρωτ.2218/30-01-2020( δικό µας), Αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» , αναφέροντας τα εξής :”Παρακαλούµε να χορηγήσετε παράταση έως την 
31-3-2020 για την αποπεράτωση του έργου του θέµατος, καθώς ο προµηθευτής των ηχοαπορροφητικών 
νησίδων MERFORD, µας ανακοίνωσε ηµεροµηνία παράδοσης των προϊόντων, την 3-3-2020 στην 
Ολλανδία.” 

Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147 τ.Α’/08-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,         
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , “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 
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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 υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περάτωσης του έργου µέχρι την 31η - 3 – 2020 µε αναθεώρηση.» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας , Κυρ. Αντωνιάδης , ∆ηµ. Σποντης ψήφισαν θετικά µε 
σχετικό email , ο ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και η Ζαφ. 
Σεβαστού ψήφισε θετικά. O Ευσ. Κοκκινιδης ψήφισε θετικά µε σχετικό email µε την παρατήρηση ότι 
αντιµετωπίζει αρνητικά τις αιτουµένης παρατάσεις των έργων από τους αναδόχους. 

 

                                          Αριθµ. Απόφ. 66/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  

2. τις διαταξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 

3. την υπ'αροιµ 2218/28-2-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 2218/28-2-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Εγκρίνει την 1η παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ µέχρι την 31η - 3 – 2020 µε αναθεώρηση , 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 66/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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