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ΑΔΑ: ΨΤΜ3ΩΡ6-ΘΟΙ

Αριθµ. απόφ. 268/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, 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’), της υπ’αριθµ.
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του
ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρµογή κτιριακών
εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού Νοσοκοµείου».
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
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 Καρακασίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπιγγας
7. ∆ηµήτριος Σπόντης
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ
23040/25-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: Προσαρµογή
κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού Νοσοκοµείου»
Ανάδοχος : Καρβούνης Κωνσταντίνος του Αποστόλου Ε.∆.Ε.
Χρηµατοδότηση : ΣΑΤΑ Κ.Α. 15.7331.0164 µε ΑΑΥ 315/3688/13-2-2020
Ποσό Σύµβασης: 18.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
Αρ. Μελ. : 2/2020
ΣΧΕΤ. : 1. Την αρ.πρωτ. 15807/06-08-2020 Εργολαβική Σύµβαση ποσού 18.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος.
2. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α’/08-8-2016 ‘’∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ και συγκεκριµένα του άρθρου 147.
3. Το άρθρο του Ν.4753/2020 (Παράταση προθεσµιών δηµοσίων συµβάσεων)
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4. Η από 03-11-2020 αίτηση για παράταση του Αναδόχου, που πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία µας
µε Αρ. Πρωτ. 23040/04-11-2020.
Πρόκειται για το έργο «Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού Νοσοκοµείου» µε αρ. µελ.
2/2020, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας, προϋπολογισµού κατά τη µελέτη
Με την απόφαση 69/2020 (Α∆Α:6ΑΘΕΩΡ6-9∆8) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας
αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού
Νοσοκοµείου» µε αρ. µελ. 2/2020 και προϋπολογισµού 18.000,00€ µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω ΚΗΣΚ
σύµφωνα µε το αρθ,118 του Ν. 4412/2016.
Με την Απόφαση 345/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας, εγκρίνεται ο προϋπολογισµός
έτους 2020 & µε την αρ. 318/2019 Α.∆.Σ. εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραµµα 2020.
Με την µε αρ. 315/3688/2020 ΑΑΥ βεβαιώνεται η ύπαρξη και δέσµευση της αναγκαίας πίστωσης µε ΚΑ
15.7331.0164 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020.
Με την 7/2020 Α.Ο.Ε. συγκροτείται επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση
δηµόσιων συµβάσεων έργων κ.τ.λ. µέσω ΚΗΣΚ.
Με την Απόφαση 402/13548/07-7-2020 ∆ηµάρχου Εορδαίας ανατίθεται απ’ ευθείας στον ανάδοχο Καρβούνη
Κωνσταντίνο Ε.∆.Ε. ο οποίος κληρώθηκε σύµφωνα µε το από 13-5-2020 «Αποτέλεσµα Ηλεκτρονικής
Κλήρωσης», η εκτέλεση του έργου του θέµατος.
Μετά τις νόµιµες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύµβαση του εν λόγω έργου, την 06-8-2020, µε αρ.
πρωτ. 15807, µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του Καρβούνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου, ως Αναδόχου.
Η σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των 14.280,70€ πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι συνολικά 18.000,00€ µε ηµεροµηνία
περαίωσης των εργασιών του έργου την 06η-11-2020.
Με την αρ. πρωτ. 23040/04-11-2020 (δικό µας), Αίτηση του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση τριών (3) µηνών
της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού
Νοσοκοµείου», επικαλούµενος τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας των νέων εργασιών
που προκύπτουν και Α.Π.Ε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 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
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 06η-02-2021 µε αναθεώρηση, λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άµεσου
κινδύνου εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.4753/2020 (Παράταση
προθεσµιών δηµοσίων συµβάσεων).»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθµ. Απόφ.268./2020
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν
3852/2020
2. την υπ’αριθµ 23040/25-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 23040/25-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εγκρίνει την παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο:«Προσαρµογή κτιριακών
εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού Νοσοκοµείου», αρ. µελ. 2/2020, µέχρι την 06η-02-2021 µε αναθεώρηση,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 268 /2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

