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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 357/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  43ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-12-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης 
Αύλειου χώρου  στο 3ο ΓΕΛ 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. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Στέφανος Μπίγγας 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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. 28625/14-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ 
:  

 Παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών 

  για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας» 
  Αναδόχου «Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε.» 
  Προϋπολογισµού 37.690,82 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
  Αρ. Μελέτης  1 / 2021 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Το από 05-10-2021 Εργολαβικό Συµφωνητικό (Σύµβαση) µε αριθµό πρωτοκόλλου 21595 και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος. 
 2. Το Άρθρο 147, παράγραφος 8, του Ν. 4412/08-08-2016 
 3. Το Άρθρο 29, του Ν. 4753/18-11-2020 
 4. Η υπ’ αριθµό 28337/10-12-2021 αίτηση του αναδόχου  
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Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, την υπ’ αριθµό  4 σχετικό για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου 
χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας», του οποίου ανάδοχος είναι η Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε.,  µε αρ. µελ. 
1/2021, προκειµένου να εγκριθεί παράταση έως την 21-02-2022 (2 µήνες). 
Πρόκειται για το έργο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας», αρ. µελ. 
1/2021 προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 74.700,00 € (µε Φ.Π.Α.  Με την υπ’ αριθµό 13/26-02-2021 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου, εγκρίθηκε συνολική πίστωση 74.400,00 € από 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον ΚΑ 15.7331.0174 και το από 21-05-2021 πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 
21REQ008639033 2021-05-21. 
Με την υπ‘ αριθµό 125/21-05-2021  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µελέτη, οι όροι της 
διακήρυξης της µελέτης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου (Α∆Α 
9Π54ΩΡ6-ΡΒΝ) και την υπ’ αριθµό 2021/10676/21-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Μετά την παραλαβή, το άνοιγµα και τον έλεγχο των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 23-06-2021 
(1ο Πρακτικό) έκρινε οµοφώνως ως προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση 37,18 %. Με την υπ 
‘αριθµ. 173/25-06-2021  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού και εν συνεχεία µε το υπ’ αριθµό 15913/26-07-2021 έγγραφο του δηµάρχου 
προσκαλέστηκε η µειοδότρια προς υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. 
Η µειοδότρια υπέβαλε αρµοδίως και εµπρόθεσµα την 03-08-2021 και την 09-08-2021 µέσω του ηλεκτρονικού 
συστήµατος εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την 04-08-2021 µε το υπ’ αριθµό 16637 
έγγραφο υπέβαλε σε σφραγισµένο φάκελο σε έντυπη µορφή τα έντυπα που απαιτούνταν να προσκοµισθούν 
σε πρωτότυπη µορφή. Εν συνεχεία η προαναφερόµενη επιτροπή διαγωνισµού συνεδρίασε την 09-08-2021 
για τον έλεγχο των υποβληθέντων. 
Μετά τον έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι 1) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι αληθή και ακριβή, 2) προσκοµίστηκαν στο προκαθορισµένο διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εν λόγω δικαιολογητικών και 3) από τα νοµίµως και εµπροθέσµως 
προσκοµισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
άρθρα 21, 22 και 23 της αναλυτικής διακήρυξης. Η επιτροπή συνεδρίασε αυθηµερόν και συνέταξε το 2ο 
Πρακτικό µε το οποίο γνωµοδοτεί για την κατακύρωση της σύµβασης του έργου υπέρ της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.».. 
Με την υπ ‘αριθµ. 243/27-08-2021  (Α∆Α: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκε 
το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού η οποία ελέγχθηκε. 
Την 01-09-2021 κοινοποιήθηκε η υπ ‘αριθµ. 243/27-08-2021  (Α∆Α: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στους λοιπούς συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μετά την κατά την 
παράγραφο 4.3.1. της διακήρυξης πάροδο της προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την προαναφερόµενη 
κοινοποίηση προέκυψε µη υποβολή προσφυγής. 
Την  14-09-2021 κοινοποιήθηκε η υπ ‘αριθµ. 243/27-08-2021  (Α∆Α: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στον προσωρινό ανάδοχο µε το υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 19878/14-09-2021 
έγγραφο του αντιδηµάρχου τεχνικών υπηρεσιών δήµου Εορδαίας κου Ν. Φουρκιώτη προκειµένου να 
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου και 
υπεύθυνες δηλώσεις ορισµού αντικλήτου και αποδοχής του για την υπογραφή της παρούσης. 
Με το υπ’ αριθµό 20730/23-09-2021 έγγραφο προς το νοµικό σύµβουλο του δήµου Εορδαίας κο Ευθύµιο 
Λιάκο εστάλη σχέδιο της προς υπογραφή σύµβασης και ζητήθηκε η επεξεργασία του και ο νοµικός του 
έλεγχος. Με το υπ’ αριθµό 21237/30-09-2021 ο κος Ευθύµιος Λιάκος µας ενηµέρωσε για τη νοµιµότητα της 
σύµβασης. 
Την 28-09-2021 ο ανάδοχος ανήρτησε στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα ζητούµενα για την υπογραφή της σύµβασης 
δικαιολογητικά ενώ την ίδια ηµέρα τα υπέβαλε και έντυπα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του δήµου Εορδαίας 
µε το υπ’ αριθµό 21071/28-09-2021 υποβλητικό. 
Την 05-10-2021 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθµό 21595 συµφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν 
αµέσως µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισµού επιβλέποντος µηχανικού 21-10-2021 (όπως 
προβλέπεται στο συµφωνητικό). Η ηµεροµηνία περαίωσης είναι η 21-12-2021. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν άµεσα µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισµού επιβλέποντος µηχανικού και 
εκτελέστηκαν οµαλά σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Κατά την καθαίρεση των υφιστάµενων 
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καθαιρέσεων και µετά την λεπτοµερή αποτύπωση των υψοµέτρων του αύλειου χώρου προέκυψε η ανάγκη 
για διαµόρφωση των ακατάλληλων κλίσεων µε χρήση επιπλέον ποσότητας ισοπεδωτικού ασφαλτοµίγµατος 
καθώς λόγω του αγνώστου της υποδοµής ήταν αδύνατο να προβλεφθεί από την σύνταξη της µελέτης. 
Περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την βαφή και διαγράµµιση των γηπέδων λόγω των ιδιαίτερα 
χαµηλών θερµοκρασιών. 
Με την υπ. αριθµ. 28337/10-12-2021 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης 
του έργου δύο (2) µηνών, έως 21-02-2022, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του νόµου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή των 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 21-02-2022 µε αναθεώρηση». 
 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής παραλαβής. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω. 

 
Αριθµ. Απόφ. 357/2021 

 
                                               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 τροπ/κε και ισχύει  
3. την υπ’αριθµ 28625/14-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κάνει δεκτή την υπ’ αριθµ. 28625/14-12-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Εγκρίνει την  παράταση προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου 
χώρου  στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας» του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 1/2021, µε αναθεώρηση  µέχρι την 21-02-
2022, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 357/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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