
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 192/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 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 παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών  του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου 
στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ  Πτολεµαίδας» . 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 

4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Κων/νος Μιχος  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυµα 
κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχ. Υπηρεσιών ο οποίος  εισηγούµενος  το ανωτέρω 
ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 16277/12-8-2020 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής:   
« Θέµα: Παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών 
             του έργου : « Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαίδας»  
             Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ 
             Προϋπολογισµού: 1.437.758,38 ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ) 
             Αρ. Μελέτης: 11/2013 
 Σχετ: 1. Το από 02-01-2019 Εργολαβικό Συµφωνητικό ( Σύµβασης) µε αριθµό πρωτοκόλλου 59 και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος 
           2. Το Άρθρο 147, παράγραφος 8, του Ν 4412/08-08-2016 
           3. Η υπ’αριθµ 13743/09-07-2020 αίτηση της αναδόχου ένωσης οικονοµικών φορέων 
           4. Η υπ’αριθµό 2562/18-8-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Π.∆.Μ. 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, την υπ’αριθµό 3 σχετικό για το έργο: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην 
περιοχή ΚΕΠΤΣΕ  Πτολεµαίδας» , του οποίου ανάδοχος είναι η  Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ , µε 
αρ. µελ 11/2013, προκειµένου να εγκριθεί παράταση έως την 31-12-2010 (129 ηµέρες). 
Πρόκειται για το έργο « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ  Πτολεµαίδας», αριθµ µελ. 
11/2013 προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 3.944.700,00 € ( µε Φ.Π.Α.), η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε 
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µε την υπ’αριθµ 126/02-05-2018 Α.∆.Σ. µε την οποία και εγκρίθηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της 
πράξης . Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό , αναδείχτηκε η «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» µε 
έκπτωση 54,80 % επί των οµάδων εργασιών του προϋπολογισµού της µελέτης. Το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 151/25-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο 
ανάδοχος υπέγραψε το υπ’αριθµ 59/02-01-2019 συµφωνητικό ποσού 1.782.820,39€ ( συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.) µε το ∆ήµαρχο Εορδαίας. Η χρηµατοδότηση του έργου εξασφαλίσθηκε κατά 161.200,00€ από ΕΤΠΑ 
κατά 80% και Εθνικούς πόρους κατά 20%. Το χρονοδιάγραµµα  προέβλεπε την εκτέλεση του εργασιών εντός 
εξακοσίων (600) ηµερών µε πέρας την 24-8-2020.  
Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αµέσως µε την υπογραφή της σύµβασης αλλά µετά τον ορισµό του επιβλέποντα 
µηχανικού την 09-01-2019. Η εκτέλεση των εργασιών εκτελούνταν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. Στην πορεία εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε δυο φορές η ανάγκη εκτέλεσης 
πρόσθετων εργασιών των οποίων έλαβε χώρα µέσω της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (339/20-12-2019 Α∆Σ ) και 2ου 
ΑΠΕ ( 139/0-07-2020 ΑΟΕ). Παράλληλα κατά το διάστηµα από το µήναΜαρτιο έως τον Ιουλιο του ετους 2020 
η πορεία των εργασιών αντιµετώπισε δυσχέρειες λογω των κυβερνητικών µέτρων που ελήφθησαν για την 
αντιµετώπιση του Κορωνοϊού ( Covid – 19). 
Με την υπ’αριθµ 13743/09-07-2020 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του 
έργου 129 ηµερών , έως 31-12-2020, λόσύνταξης ΑΠΕ. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του νόµου 4412/2016 η 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 κρίνε-
ται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των υπολειπό-
µενων 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 υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω , η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περάτωσης του έργου µέχρι και την 31-12-2020 µε αναθεώρηση.»  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
3. την υπ’αριθµ.2562/18-8-2020 προέγκριση τροπ/σης Νοµικής ∆έσµευσης ( 1η παράταση περαίωσης 
εργασιών) της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Π.∆.Μ. 
4. την υπ’αριθµ 16277/12-8-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών καθώς και την υπ’αριθµ 13743/9-7-
2020 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 16277/12-8-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου 
στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ  Πτολεµαίδας», αρ. µελ. 11/2013 µέχρι και την 31η - 12 - 2020 µε αναθεώρηση, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 192/2020. 

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

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 3. Στέφανος Μπίγγας 
 4. Κωνσταντίνος Μίχος  
 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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