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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-------------------Αριθμός απόφασης : 246 / 2020

Από το με αριθμό 11/2020 πρακτικό συνεδρίασης
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου
Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 569.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό
μελέτης 37/2018, έως 31.08.2020.
Σήμερα την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄)
και τη με αριθμ. πρωτ. 20930/31.03.2020 εγκύκλιο αρ.40 του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ :
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
17616/03.07.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα
μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου
167 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και
Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα επτά
(7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Φλώρος Μάρκος
3. Βεντούλη Σουλτάνα
4. Βαλαής Γεώργιος
5.Κουζιάκης Χαρίσιος
6. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
7. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κυριακίδης Κων/νος
2. Κυτίδης Κων/νος κανένας
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως
είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’), το άρθρο 54
του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) και το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ
134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ.Α΄), το άρθρο 177 παρ. 1δ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 και το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4674/2020
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ
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104/τ.Α), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου
για την απευθείας ανάθεση.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 2108/23.06.2020
υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης
για την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου
Βιβλιοθήκης», αναφέρει τα παρακάτω :
«…..Σας αποστέλλουμε την αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη από την εισήγηση της
Υπηρεσίας μας και την αρ. πρωτ.: 1906/17-06-2020 (αρ. πρωτ. εισερχομένου:
15884/22-06-2020) προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής
Μακεδονίας για την χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης
εργασιών με αναθεώρηση έως την 31-08-2020, του έργου «Διαμόρφωση εκθεσιακού
χώρου Βιβλιοθήκης» αρχικού προϋπολογισμού δημοπράτησης : 569.000,00€ συμπ.
ΦΠΑ και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη της
απόφασης έγκρισης της σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8α) του άρθρου 147 του
Ν.4412/2016.

Ημερ.: 03-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης»
ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.
Σχετικά:

α) Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. : 13297/01-06-2020.
β) Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικό υπεργολαβίας.
γ) Φωτοτυπία ομαδικού εισιτηρίου υπεργολάβου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν της α) σχετικής εμπρόθεσμης αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση
εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης» περί χορήγησης της 2ης παράτασης για την συνολική
προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31-08-2020, εισηγούμαστε την έγκριση της
με αναθεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Η χορήγηση της παραπάνω παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης του
έργου κρίνεται απαραίτητη, διότι μεταξύ των έκτακτων μέτρων τα οποία λήφθησαν από
την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού SARS-2-COVID-19, ήταν
και τα εξής παρακάτω με τις αντίστοιχες χρονικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης του έργου:
α) Η ολική απαγόρευση επιβατικών πτήσεων και η μερική αναστολή των
εμπορικών πτήσεων από και προς το εξωτερικό για το χρονικό διάστημα από
23-03-2020 έως και την 18-05-2020, είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη
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παράδοση της ξυλείας της ραφιέρας στο χώρο του υπεργολάβου κατασκευής της.
Σημειώνεται δε, ότι στην Ελληνική αγορά ξυλείας επιπλοποιίας δεν βρέθηκε
προμηθευτής που να δύναται να προμηθεύσει απευθείας ο ίδιος στον ανάδοχο την
περιγραφόμενη στο άρθρο Α.Τ. -007 του αναλυτικού τιμολογίου του έργου ξυλεία
κατασκευής της ραφιέρας «MDF τύπου ZF (Zero Formaldeyde)» πάχους 16mm.
Αυτό κατέστη δυνατό μόνο κατόπιν παραγγελίας από το εξωτερικό και
συγκεκριμένα από την Ιταλία, στην οποία όμως υπήρχε αναστολή λειτουργίας
όλων των επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
β) Ακόμα όμως και μετά της παράδοση της ξυλείας, η ολική απαγόρευση της
κυκλοφορίας όλων των πολιτών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Ελλάδος έως και την Κυριακή 17-05-2020 καθιστούσε αδύνατη την μετάβαση
του Επιβλέποντος Μηχανικού στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην
επιχείρηση του υπεργολάβου κατασκευής της ραφιέρας με την επωνυμία
«WOODETAILS – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ» προκειμένου να παραληφθεί και
ελεγχθεί η ξυλεία και συγχρόνως να ελεγχθεί συνολικά η επιχείρηση του
υπεργολάβου ως χώρος φύλαξης και θεματοφυλακής.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το αρ. πρωτ.: 12534/26-052020 έγγραφο της προέβη στην « έγκριση της εισκόμισης και φύλαξης της ξυλείας σε
φυλασσόμενο χώρο» της εταιρείας «WOODETAILS – ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και με το από 28-05-2020 πρωτόκολλο θεματοφυλακής
ολοκληρώθηκε η
θεματοφυλακή της ξυλείας και δόθηκε προφορική εντολή στον
υπεργολάβο για την άμεση έναρξη της εργασίας κατασκευής της ραφιέρας.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το υπ. αρ.: 35596/18-11-2019
Εργολαβικό Συμφωνητικό είναι πέντε (5) μήνες αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της
Σύμβασης, δηλαδή η 18-04-2020.
Με την αρ. : 146/28-04-2020 (ΑΔΑ : Ω714ΩΛΠ-Ζ7Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε η 1η χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης
του έργου έως την 30-06-2020.
Ο επιβλέπων

Τζιόμπρας Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

O Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Παπαθανασίου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ..»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/ τ. Α΄) όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/τ.Α’), το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) και το άρθρο 203 παρ. 3
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του
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άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄), το άρθρο 177 παρ. 1δ του Ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 και το
άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο
21 παρ. 9 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α).
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016).
Το με α.α. 2108/23.06.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Τη με αριθμ. πρωτ. 13297/01.06.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΦΟΙ
Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.»
Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη δεύτερη (2η) παράταση (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης»
προϋπολογισμού 569.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 37/2018, που
εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Ο.Ε.», έως 31.08.2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 246 / 2020
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 7 Ιουλίου 2020
Ο Γραμματέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2020.07.08 10:56:19 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α΄
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