
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 324/2021 
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 ή µη της παράτασης ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης για την Πράξη: «Κατασκευή γηπέδου 
5χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. 25149/8-11-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση ή µη της παράτασης  ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης για την Πράξη: 
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης» 
Ιστορικό  
Με την υπ’αριθµ.: 96086/14-09-2018 (Α∆Α: 6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αποφασίσθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2018, στη ΣΑΕ 016 
δέκα επτά (17) νέων έργων. Μεταξύ αυτών εντάχθηκε και η κατασκευή του έργου µε τίτλο : Κατασκευή 
γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης» 2018ΣΕ01600080, συνολικού 
προϋπολογισµού 138.000,00 ευρώ. 
Συνακόλουθα, ενόψει της εκτέλεσης του έργου µε την υπ.αριθµ.: 323/2018 ( Α∆Α: Α∆Α: 9ΩΞΣΩΡ6-Υ2∆), 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η έγκριση σχεδίου προγραµµατικής µεταξύ του ∆ήµου 
Εορδαίας και του Υπουργείου Πολιτισµού – Αθλητισµού – Γενική  Γραµµατεία Αθλητισµού.  
Με το Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/26721/949/119/53/20-01-2020 έγγραφο, απεστάλησαν στην 
υπηρεσία µας, υπογεγραµµένα αντίγραφα της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης της πράξης µε τίτλο : 
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης». 
Η εν λόγω προγραµµατική, που είχε χρονική διάρκεια τριών (3) µηνών από την υπογραφή της 
(15/01/2020),εν τέλει δεν εκτελέστηκε, διότι απαιτούνταν η έγκριση κατασκευής του έργου από την Γενική 
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Γραµµατεία Αθλητισµού, καθότι σύµφωνα µε τη µελέτη, υπήρχε παρέκκλιση των όρων δόµησης, λόγω του 
ύψους της περίφραξης. 
Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατός µας (18/05/2021) στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού , στις 
24/05/2021, τελικά εγκρίθηκαν οι όροι δόµησης. Συνακόλουθα, την 15/09/2021 εγκρίθηκαν και οι εργασίες 
δόµησης µικρής κλίµακας για την κατασκευή του εν λόγω έργου.  
Όπως συνάγεται, µετά την άρση των ως άνω τεχνικών προβληµάτων και δυσχερειών, οι οποίες ήταν 
αντικειµενικά δύσκολο να αρθούν νωρίτερα, δεδοµένων και των ειδικών συνθηκών της πανδηµίας, σήµερα 
είναι εφικτή η εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
 Ωστόσο, έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την παρέλευση του χρόνου εκτέλεσης της 
προγραµµατικής σύµβασης (τριών µηνών από την υπογραφή της 15/04/2020) και προκειµένου να καταστεί 
εφικτή η εκτέλεση του εν λόγω έργου λόγω της παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος από την αρχική 
προγραµµατική, προτείνεται η παράταση της προαναφερθείσας  προγραµµατικής µεταξύ του ∆ήµου 
Εορδαίας και του Υπουργείου Πολιτισµού – Αθλητισµού – Γενική  Γραµµατεία Αθλητισµού.  
 Λαµβάνοντας υπόψη το  άρθρο 4 «∆ιάρκεια Σύµβασης» της προαναφερθείσας Προγραµµατικής Σύµβασης , 
το προηγούµενο χρονοδιάγραµµα εκτιµούµε ότι δεν είναι αρκετό για την εκτέλεση του έργου, διότι στην 
περιοχή µας η διάρκεια της χειµερινής περιόδου είναι µεγάλη, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για έργο το 
οποίο κατατάσσεται κυρίως στην κατηγορία των χωµατουργικών εργασιών.   
Εκτιµάται ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να είναι έξι (6) τουλάχιστον µήνες, χρόνος ο 
οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη για την παράταση και τη διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 Ενώ η διάρκεια της Προγραµµατικής πρέπει να παραταθεί κατά δώδεκα (12) µήνες. Για τον λόγο αυτό θα 
υποβληθεί σχετικό αίτηµα για παράταση της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης το οποίο θα αποσταλεί στη  
Γενική  Γραµµατεία Αθλητισµού.  
Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν, εισηγούµαστε την έγκριση παράτασης της εν λόγω προγραµµατικής 
σύµβασης της πράξης µε τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας 
Ν. Κοζάνης», κατά   δώδεκα  (12) µήνες.» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 324/2021 

                                               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. την  υπ’αριθµ. 25149/8-11-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει την  παράταση της προγραµµατικής µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του Υπουργείου Πολιτισµού – 
Αθλητισµού – Γενική  Γραµµατεία Αθλητισµού, της πράξης µε τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. 
Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης», κατά   δώδεκα  (12) µήνες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 324/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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