
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 283/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26882/16-12-2020 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:  α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) 
της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ,για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου 
δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαίδας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. 26651/14-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: 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 Φ.Π.Α.) 
Αρ. Μελ.   : 11/2013 
ΣΧΕΤ. :  1. Το από 02-01-2019 Εργολαβικό Συµφωνητικό (Σύµβαση) µε αριθµό πρωτοκόλλου 59 και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος. 
2. Το άρθρο 147, παράγραφος 8, του Ν. 4412/08-08-2020 
3. Το άρθρο 29, του Ν. 4753/18-11-2020 
4. Η υπ’ αριθµό 25076/25-11-2020 αίτηση της αναδόχου ένωσης οικονοµικών φορέων 
5. Η υπ’ αριθµό 4009/08-12-2020 προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Π.∆.Μ 
 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, υπ’ αριθµό 4 σχετικό για το έργο: « Κατασκευή 12-θέσιου δηµοτικού σχολείου 
στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας», του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε.-∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΚΗ ΑΤΕ, µε 
αρ. µελ. 11/2013, προκειµένου να εγκριθεί παράταση έως την 30-06-2021 (181 ηµέρες). 

ΑΔΑ: 65ΝΧΩΡ6-ΘΤΝ



Πρόκειται για το έργο « Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας», αρ. 
µελ. 11/2013 προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 3.944.700,00€ (µε Φ.Π.Α.), η εκτέλεση του οποίου 
αποφασίστηκε 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 
του Φ.Π.Α.) µε το ∆ήµαρχο Εορδαίας. Η χρηµατοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από ΕΠΤΑ κατά 80% και 
Εθνικούς πόρους κατά 20%. Το χρονοδιάγραµµα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός (600) ηµερών 
µε πέρας την 24-08-2020. 
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 δύο φορές η ανάγκη εκτέλεσης 
πρόσθετων εργασιών, η έγκριση των οποίων έλαβε χώρα µέσω της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (339/20-12-2019 
Α∆Σ) και 2ου ΑΠΕ (139/6-07-2020 ΑΟΕ). Παράλληλα κατά το διάστηµα από το µήνα Μάρτιο έως Ιούλιο του 
έτους 2020 η πορεία των εργασιών αντιµετώπισε δυσχέρειες λόγω 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, λόγω σύνταξης του 1ου ΑΠΕ. Με την υπ’αριθµ. 192/20-08-2020 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε παράταση έως την 31-12-2020 µε αναθεώρηση. Οι 
εργασίες συνεχίστηκαν µε τις σχετικές δυσκολίες που επέφερε το καθεστώς του Covid-19 αφενός στην 
προµήθεια υλικών ενσωµάτωσης στο έργο αφετέρου στο ανθρώπινο δυναµικό (τεχνίτες, εργάτες, βοηθοί 
κ.τ.λ.) για τις οποίες σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµό 3 σχετικές διατάξεις προβλέπεται παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης εργασιών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν επιπλέον εργασίες κυρίως στον 
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά και λόγω προµετρητικών σφαλµάτων. 
Με την υπ’ αριθµ. 25076//25-11-2020 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης 
έργου 181 ηµερών, έως 30-06-2021, λόγω σύνταξης του 3ου ΑΠΕ. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του νόµου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή 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 υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περάτωσης του έργου µέχρι και την 30-06-2021 µε αναθεώρηση.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 283/2020 

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. υπ’ αριθµ. 26651/14-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΔΑ: 65ΝΧΩΡ6-ΘΤΝ



Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 26651/14-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Εγκρίνει την  παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Κατασκευή 12-θεσιου 
δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαίδας»,  αρ. µελ. 11/2013, µέχρι την  30-06-2021 
µε αναθεώρηση,  σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 283/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: 65ΝΧΩΡ6-ΘΤΝ
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