
                                                                                                 
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  2/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 13/2023 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου 
του έργου: «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού 2.510.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 1126/19-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  Γεώργου Τρύφων 
Θωμαΐδης Χρήστος Αβραμίδης Ιωάννης 
Κιοσές Παναγιώτης Ιωάννου Χρήστος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Πέγιου Ιωάννης 
Τσαχειρίδης Σπύρος Ελευθεριάδης Κυριάκος 
Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος   
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος   
Θεοδώρου Απόστολος   
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Νάτσης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Κρητικού Διαμαντούλα   
Σονιάδου Σωτηρία   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της 
Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και 
ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-02-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του 
έργου ΄΄ Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου 
Αμυνταίου΄΄, τους υπογράφοντες την παρούσα. 

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως αυτοί 
ισχύουν, ΄΄Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϊσταμένη Αρχή, 
ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται 
από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής 
απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια 
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 
του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές΄΄. 

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων. 

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 
15054/05-09-2022 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Υποδομές 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου 

Το από 19/04/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του 
θέματος. 

Την με αριθμ. Πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου. 

Την υπ’ αριθμ.283/2022 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (125) εκατόν είκοσι 
πέντε ημερολογιακών ημερών. 

Αναφέρω τα εξής :  

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 24/08/2022 σύμφωνα 
με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες 
κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 1.150,00 μέτρων περίπου, 
κατασκευή 26 προκατασκευασμένων  κυκλικών  φρεατίων επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα (συνολικό μήκος δικτύου 1791 μέτρα). 

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής : 

΄΄Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση του έργου μέχρι τις 29/05/2023 για 
τους εξής λόγους : 

 Λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου η οποία δεν επιτρέπει εργασίες 
σε πλήρεις ρυθμούς καθώς και οι συνθήκες είναι απαγορευτικές για 
ασφαλτικές εργασίες. 

 Λόγω της μη έγκρισης της οριζόντιας διάτρησης από τον ΟΣΕ με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να εκτελεστεί το έργο με σωστή σειρά και στην ολότητα αυτού. 

Ως εκ τούτου ζητάμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργο, με 
αναθεώρηση. 
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Σύμφωνα με το φάκελο του έργου οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν τον 
Αύγουστο του 2022. 

Ως προς την έγκριση διάτρησης της σιδηροδρομικής γραμμής, έχει υποβληθεί 
σχετικό αίτημα και συμπληρωματικά στοιχεία κατόπιν εγγράφου του ΟΣΕ και 
αναμένεται το επόμενο διάστημα η σχετική άδεια από τον ΟΣΕ. 

Επίσης κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του μελετητή, στα τμήματα του έργου στα οποία 
προβλέπεται ο εγκιβωτισμός του δικτύου με άμμο, αυτός να γίνει με σκυρόδεμα μέχρι 
το μέσο του αγωγού για την καλύτερη έδραση και στεγανότητα του. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, αφού για την 
τοποθέτηση του δικτύου θα πρέπει προτίστως το σκυρόδεμα να λάβει τις 
απαραίτητες αντοχές του, καθώς και κατά τον εγκιβωτισμό του αντίστοιχα με άμμο 
και θραυστό υλικό λατομείου 

Ακόμα σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, στην περίπτωση που η απόσταση της άνω 
άντυγας του αγωγού από το έδαφος είναι μικρότερή από 1,15m απαιτείται 
εγκιβωτισμός πάχους 0,25m εκατέρωθεν, όπως φαίνεται στα σχήματα που 
ακολουθούν, με σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. Στον πυθμένα του σκάμματος 
στρώνεται άοπλο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,10m. Ο εγκιβωτισμός των αγωγών 
εφαρμόζεται μεταξύ των φρεατίων Φ3 και Φ20, Φ25 και Φ28, και Φ38 και Φ39. Το 
ίδιο πραγματοποιείται και στα υπόλοιπα τμήματα με μεγαλύτερο βάθος, δηλαδή ο 
εγκιβωτισμός του δικτύου αλλά μέχρι το μέσο του αγωγού. Όμως παρατηρείται ότι 
κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι δύσκολη η σκυροδέτηση που προβλέπεται από τη 
μελέτη του έργου (λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών), όπως το ίδιο ισχύει και με τη 
δυσκολία κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
καθυστερήσεις στη φάση κατασκευής των παραπάνω εργασιών.. 

Κατά συνέπεια η ημερομηνία της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης με βάση τα 
προαναφερόμενα πρέπει να παραταθεί έως την 29/05/2023. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των 
εργασιών – σύμβασης,  

Εισηγούμαστε  

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». Σε περίπτωση που 
εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών και την (ημερομηνία περαίωσης) έως 29/05/2023 (ημερομηνία 
λήξης αρχικής σύμβασης 29/01/2023).» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την από 09-01-2023  εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής 

 Την με αριθμ. Πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου15054/05-09-2022  αίτηση της 
ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου.   

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.  

 Την εισήγηση του Προέδρου 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης), του έργου 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.510.000,00€, με αναθεώρηση, για διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών και την (ημερομηνία περαίωσης) έως 29/05/2023 (ημερομηνία 
λήξης αρχικής σύμβασης 29/01/2023), σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  13/2023 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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