
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 104/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-5-2020 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 8815/11-
5-2020 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 ή µη της  παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 2. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών  την 
υπ’αριθµ 7616/14-4-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: 5η Παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ&∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 
Ανάδοχος: ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Π/Υ: 197.270 ,00 € 
Αρ. Μελέτης: 24/2017 

 

ΣΧΕΤ.:  

• Το υπ’ αριθµό 28120/27-12-2018 συµφωνητικό έργου  

• Άρθρο 147, του Ν. 4412/08-08-2016 

• Η υπ’ αριθµό 7616/ 07-04-2020 αίτηση του αναδόχου 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και σας πληροφορούµε τα εξής: 

Πρόκειται για το έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ&∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 24/2017 
προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 197.270,00€ ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε µε την υπ. αριθµ. 304/2017 
Α.∆.Σ. 

ΑΔΑ: Ψ6ΚΝΩΡ6-ΤΚΖ



Η εργολαβία ανατέθηκε µετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό στην οµόρρυθµη εργοληπτική 
επιχείρηση «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» µε την 164/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 177594/01-11-2018 εγκριτική 
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.   
 Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθµ. 28120/27-12-2018 συµφωνητικό ποσού 82.404,52€ µε το 
∆ήµαρχο Εορδαίας µε συµβατική προθεσµία περαίωσης εκατόν είκοσι(120) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης δηλαδή την 25-04-2019.  

∆όθηκε 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 25-07-2018 µε την 102/2019 Α.∆.Σ. 
             ∆όθηκε 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 10-09-2019 µε την 189/2019 Α.∆.Σ. 
             ∆όθηκε 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 15-12-2019 µε την 259/2019 Α.∆.Σ. 
 ∆όθηκε 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 15-04-2020 µε την 311/2019 Α.∆.Σ. 

 Με την υπ. αριθµ. 7616/07-04-2020  σχετική αίτηση, ο ανάδοχος ζητά  τρεισήµισι  (3½) µήνες παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 31-07-2020, διότι λόγω της χειµερινής περιόδου που παρήλθε αλλά και 
λόγω των έκτακτων µέτρων της πανδηµίας του Κορονοϊου δε δύναται να πραγµατοποιηθούν οι υπολειπόµενες 
εργασίες. 

Άλλωστε για να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της µελέτης θα πρέπει επίσης να κλαδευτούν ή 
κοπούν τα δέντρα που εµποδίζουν την αντικατάσταση της υφιστάµενης εξωτερικής περίφραξης στην πίσω πλευρά 
των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Σχετικά, για τον ανωτέρω αναφερόµενο λόγο, έχουν αποσταλεί από την υπηρεσία µας δύο έγγραφα 
(αρ.πρωτ. 6037/21-3-2012 & 23121/11-11-2019) προς την ∆/νση Περιβάλλοντος ,Καθαριότητας και Ποιότητας 
Ζωής και συγκεκριµένα στο Τµήµα Πρασίνου για ενέργειες τους αλλά έως και σήµερα δεν έχουµε λάβει καµία 
απάντηση και δεν έχουν προβεί σε καµία ενέργεια. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει σχεδόν όλες  τις εργασίες του έργου 
εκτός µόνο από την  κατασκευή ενός τµήµατος της εξωτερικής περίφραξης των αθλητικών εγκαταστάσεων επί της 
οδού Γράµµου λόγω των δέντρων που υπάρχουν και εµποδίζουν την εκτέλεση της.   

Η παράταση θα δοθεί προκειµένου να εκτελεστεί η υπολειπόµενη εργασία της µελέτης, αφού 
προηγουµένως κλαδευτούν ή κοπούν τα δέντρα που εµποδίζουν, να επιµετρηθούν οι εργασίες και να εγκριθούν 
από την υπηρεσία καθώς και για να συνταχθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας των Εργασιών(τακτοποιητικός) 
για τις τυχόν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που θα προκύψουν. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ.8 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 υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περάτωσης των εργασιών, µε αναθεώρηση ,µέχρι την 31-07-2020.» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ η κ. Αθ. Τερζοπούλου και ο κ. Στ. Μπίγγας συµφώνησαν, εφ’ όσον είναι 
σύµφωνα µε το νόµο. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 104/2020 

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 διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 7616/14-4-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΑΔΑ: Ψ6ΚΝΩΡ6-ΤΚΖ



Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 7616/14-4-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εγκρίνει την  παράταση προθεσµίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ&∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ » 
του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 24/2017, µέχρι την 31-07-2020 µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 104/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΚΝΩΡ6-ΤΚΖ
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