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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 309/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  36ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-11-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 24936/5-11-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου : «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ. 22921/20-10-2021 εισήγηση της ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Θέµα: Παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών έργου: «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας» 
Ανάδοχος: ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Π/Υ  : 220.725,00 € 
Αρ. Μελέτης : 17/2019 
ΣΧΕΤ.:  

• Το υπ’ αριθµό 16240/30-07-2021 συµφωνητικό έργου 

• Άρθρο 147, του Ν. 4412/08-08-2016 

• Η υπ’ αριθµό 22921/18-10-2021 αίτηση του αναδόχου 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και σας πληροφορούµε τα 
εξής: 

Πρόκειται για το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας» του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 17/2019 
προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 220.725,00€ ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε µε την υπ. αριθµ. 54/2020 
Α.Ο.Ε.  

Η εργολαβία ανατέθηκε µετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό στην οµόρρυθµη εργοληπτική 
επιχείρηση «ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε την 71/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 39094/09-04-2021 εγκριτική απόφαση 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.   
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Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθµ. 16240/30-07-2021 συµφωνητικό ποσού 126.017,79€ µε 
το ∆ήµαρχο Εορδαίας µε συµβατική προθεσµία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης δηλαδή την 27-11-2021. 

Με την υπ’ αριθµ. 14286/16-07-2020 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά τρεις (3) µήνες παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 27-02-2022 διότι υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών 
από τους προµηθευτές. 

Επιπροσθέτως υπήρξε καθυστέρηση στην εκκίνηση των εργασιών διότι απαιτήθηκε να εκδοθεί 
οικοδοµική άδεια µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση ικριωµάτων έτσι ώστε να µπορούν να εκτελεστούν οι 
εξωτερικοί χρωµατισµοί του σχολείου. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει ξεκινήσει τον καθαρισµό του τοίχου της 
περίφραξης προκειµένου να αποµακρυνθούν τα σαθρά τµήµατα και τα βρύα για να µπορέσει να υποδεχθεί τον 
χρωµατισµό έπειτα από την επιδιόρθωση των σπασµένων τµηµάτων σκυροδέµατος που υπάρχουν στα καπέλα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν 4412/2016 η παράταση 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 των εργασιών, µε αναθεώρηση ,µέχρι την 27-02-2022». 
 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 309/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. την υπ’ αριθµ. 22921/20-10-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ. 22921/20-10-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Εγκρίνει την  παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας» 
του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 17/2019, µε αναθεώρηση  µέχρι την 22-02-2022, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 309/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
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