
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 203/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-9-2020 ηµέρα Πέµπτη 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. 
18797/11-9-2020 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: «Εργασίες αποκατάστασης       
καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας» .    
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. Κυριάκος Αντωνιαδης 

2. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
 

4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπούλου  
6. Μπίγγας Στέφανος   
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµήτριος Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 16981/8-9-2020 
εισήγησή της ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
««ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες 
αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας»  
Αναδόχου: Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» 
Προϋπολογισµού: 365.000,00 Ευρώ 
Αρ. Μελέτης 15/2019 
ΣΧΕΤ : 1. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 10207/29-05-2020 εργολαβική σύµβαση ποσού 196.077,64€ (πλέον ΦΠΑ) 
           2. Ο Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριµένα του 
άρθρου 147 
           3. Η µε αριθµό πρωτ. 7065/10-04-2020 αίτηση της Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ για παράταση. 
Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Πτολεµαΐδας» του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 15/2019 του ∆ήµου Εορδαίας, προϋπολογισµού κατά τη 
µελέτη 365.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε µε την υπ. αριθµ. 102/2019 Α.Ο.Ε. Πτολεµαΐδας. 
Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό, αναδείχτηκε η : Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» µε ποσοστό 
έκπτωσης 33,39%, επί του προϋπολογισµού της µελέτης. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατακυρώθηκε µε 
την 37/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  ∆ήµου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 
29-05-2020 το υπ’ αριθµό οικ. 10207 συµφωνητικό ποσού 243.136,27€ µε το ∆ήµαρχο Εορδαίας. Η 

ΑΔΑ: ΨΡΩ7ΩΡ6-Ζ44



χρηµατοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ Σχολείων. Το χρονοδιάγραµµα 
προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών µηνών (3) µε πέρας την 28-8-2020. 
Με την υπ’αριθµ. 16981/21-08-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συµβατικής προθεσµίας 
του έργου έως την 15-01-2021. 
Οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση είναι το γεγονός πως διαπιστώθηκαν σηµεία στη µελέτη τα 
οποία είτε δε γινόταν να εφαρµοστούν, είτε γιατί παρουσίαζαν έντονες ελλείψεις και κατά συνέπεια έχρηζαν 
αλλαγής ή συµπλήρωσης. Το γεγονός αυτό εµπόδισε την αδιάλειπτη ροή των εργασιών έως ότου 
αποφασιστούν από την Υπηρεσία οι απαραίτητες αλλαγές. Λόγω των ανωτέρω αλλαγών είναι απαραίτητη η 
σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ προκειµένου να συµπεριληφθούν οι νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην 
αρχική µελέτη. 
Επιπλέον λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας covid-19 υπάρχει 
πιθανότητα για ενδεχόµενες καθυστερήσεις. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν 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 και µε δεδοµένη την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους 
κατοίκους της περιοχής του ∆ήµου, η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περάτωσης του έργου µέχρι την 15-01-2021 µε αναθεώρηση.»     
Το µέλος Αθ. Τερζοπούλου διατύπωσε το ερώτηµα, για ποιόν λόγο η εδαφόπλακα δεν ήταν πετυχηµένη και 
γιατί ο υπηρεσιακός παράγοντας δεν έκανε σωστά τη µελέτη, όπως και για το ποιες εργασίες έγιναν και ποιες 
υπολείπονται. 
Το µέλος Στ. Μπίγγας ανέφερε ότι ευθύνη έχουν οι υπηρεσίες και ο µελετητής. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Αριθµ. Απόφ. 203/2020 

                                          Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του ν 4623/2019 και 
ισχύει 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. την υπ’ αριθµ. 16981/08-09-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 16981/08-09-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περάτωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης 
εδαφόπλακας µονάδας ΑΣΠ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας» του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 15/2019, 
µέχρι την 15-01-2021 µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 203/2020. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
 3.  ∆ηµήτριος Σπόντης 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.  Μπίγγας Στέφανος  
 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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