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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 241/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 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 διατάξεων της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:     
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Προσαρµογή κτιριακών 
εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ 1/2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. Σπόντης ∆ηµητριος 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπούλου  
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών  την 
υπ’αριθµ 16859/9-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα έξης: 
«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο µε τίτλο: 

«Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας» 
Προϋπολογισµού 175.000,00 Ευρώ  
Αρ. Μελέτης : 1 / 2020 
Ανάδοχος: «∆ΙΑΝΕΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» 

ΣΧΕΤ : 1. Το µε αριθ. πρωτ. 6544/29-03-2021 συµφωνητικό έργου. 
     2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016. 

3.Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 16859/06-08-2021 αίτηση του αναδόχου. 

Πρόκειται για το έργο «Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου 
Εορδαίας» , αρ. µε 1/2020 προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 175.000,00 , µε την υπ. αριθµ. 127/2020 
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας εγκρίθηκε η µελέτη, τα τεύχη δηµοπράτησης και οι 
όροι διακήρυξης του δηµοπρατουµένου έργου. Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό, αναδείχτηκε ο «∆ΙΑΝΕΛΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 41,64%, (σαράντα ένα και εξήντα τέσσερα τοις εκατό) επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµό 4/2021 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 29-03-2021 το υπ’ 
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αριθµό 6450 συµφωνητικό ποσού 102.537,94 € (µε ΦΠΑ) µε τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου Εορδαίας. Το 
χρονοδιάγραµµα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός πέντε (5) µηνών µε πέρας την 28-08-2021. 

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αµέσως, µετά την υπογραφή της σύµβασης και αφού έγινε ο 
ορισµός επιβλεπόντων µηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 29-03-2021 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά 
µε την έναρξη ενός έργου έγγραφα 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16859/06-08-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συµβατικής 
προθεσµίας του έργου για δύο(2) µήνες, λόγω της λειτουργίας των παιδικών σταθµών µέχρι την 31 Ιουλίου 
κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου καθώς και λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε) 

Για να µπορέσουν να εκτελεστούν κάποιες εργασίες (επιστρώσεις δαπέδων, χρωµατισµοί, 
τοποθέτηση και µετακίνηση κουφωµάτων) που περιλαµβάνει η µελέτη απαιτείται οι παιδικοί σταθµοί να µην 
βρίσκονται σε λειτουργία. Σε κάποιους παιδικούς σταθµούς δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν οι εργασίες αυτές 
µετά τα µέσα Ιουλίου. Για να µπορέσει να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου το 
οποίο περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα εργασιών σε όλους τους παιδικούς σταθµούς 
του δήµου η υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 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. 
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας 

περάτωσης του έργου µέχρι την 30-09-2021 µε αναθεώρηση.» 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

 
Αριθµ. Απόφ. 241/2021 

                                               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. τις διατάξεις του  4412/2016 όπως  τροπ/καν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 16859/9-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περάτωσης του έργου µε τίτλο: «Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων 
παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ 1/2020 , µέχρι την 30-09-2021 µε αναθεώρηση. 

 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  241/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης  

       6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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