
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ.113/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της 2ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Τ.Κ. ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα ,για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 11700/16-6-2020 εισήγηση της ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:     
« 

ΘΕΜΑ :  Εισήγηση για έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών  

  για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » 

  Αναδόχου «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» 

  Προϋπολογισµού 1.500,000 Ευρώ 

  Αρ. Μελέτης  15 /2017 
ΣΧΕΤ :   1. Το µε αρ. πρωτ. 1850/12-6-2020 Έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής (Προέγκριση 2η παράταση 
προθεσµίας περαίωσης). 
                2. Το από 19818/04-10-2019 Εργολαβικό Συµφωνητικό (Σύµβαση) και τα λοιπά συµβατικά τεύχη 
του έργου του θέµατος. 
 3. Τα άρθρα 145 και 149 του Ν. 4412/2016. 
 4. Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
 5. Η υπ’ αριθµό 9821/26-5-2020 αίτηση του αναδόχου. 
1.Πρόκειται για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 
15/2017  προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 1.500,000 € ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε µε την υπ. 

ΑΔΑ: ΨΟ4ΡΩΡ6-Α1Φ



αριθµ. 9 /29-01-2018  Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας. Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό, αναδείχτηκε η «ΠΥΡΑΜΙΣ 
Α.Τ.Ε. » µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 61,68%, επί του προϋπολογισµού της µελέτης. Το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 62/12-7-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Στη 
συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 19818/04-10-2019 συµφωνητικό ποσού 574.747,28 € µε τον/την 
∆ήµαρχο Εορδαίας. Η χρηµατοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Ε.Π. 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020». Το χρονοδιάγραµµα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών 
εντός έξι  (06 ) µηνών µε πέρας την 01-04-2020. 

 2.Με την υπ’αριθµό 5169/28-2-2020 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 01-
07-2020. Με την 101/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας αποφασίστηκε η 
παράταση εργασιών µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία.  

3. Την 26-5-2020 ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ’αριθµό πρωτοκόλλου 9821 αίτηση για παράταση περάτωσης 
εργασιών έως την 01-08-2020 λογω της πανδηµίας του κορονοϊου. 

Σύµφωνα µε το 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. 

Επίσης  «10.  Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου. Παράταση µπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει 
την οριακή προθεσµία.» ….  
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περάτωσης του έργου µέχρι την 01-08-2020 µε αναθεώρηση.» 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 113/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
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. την υπ’αριθµ 11700/16-6-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 11700/16-6-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εγκρίνει την  παράταση προθεσµίας περάτωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » 
του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 15/2017, µέχρι την 01-08-2020 µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 113/2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. Στέφανος Μπιγγας 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΟ4ΡΩΡ6-Α1Φ
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