
 

 

 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 42/2023 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου 
του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους 
του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 
 
Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη 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 2227/10-02-2023 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 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

 

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

ΑΔΑ: ΡΒΜΚΩΨΛ-Η22



 

 

Πριν  τη συζήτηση του 5ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεωργού Τρύφων. 

Πριν  τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Τσαχειρίδης Σπύρος. 

Πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Νάτσης Ιωάννης.. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22ο 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 919/20-01-2022 έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα 
του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του 
Δήμου Αμυνταίου» τον υπογράφοντα την παρούσα. 

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων 
προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως 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 με αριθμ. πρωτ. 871/19-01-2022 σύμβαση του έργου. 

Τη με αριθμ. 148/2022 και ΑΔΑ:9ΠΘΠΩΨΛ-ΤΧ5 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι και την 30-06-2022. 

Τη με αριθμ. 308/2022 και ΑΔΑ:ΨΘ4ΦΩΨΛ-ΕΓ4 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου για την αποδοχή της Δήλωσης Επιμήκυνσης 
χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος της αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 
153 του Ν.4938/2022, μέχρι και την 25-12-2022 με νέα προθεσμία περαίωσης του 
έργου, την 30-12-2022. 

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 20787/30-11-2022 αίτηση της ΑΦΟΙ Α. 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της . 

Αναφέρω τα εξής:  

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 44/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Αμυνταίου. 

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι κάτωθι 
στόχοι: 

 βελτιστοποίηση  της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο χώρο της λαϊκής αγοράς της 
Κ. Αμυνταίου 

 βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο σύνολο των εμπορικών 
καταστημάτων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου.  

ΑΔΑ: ΡΒΜΚΩΨΛ-Η22



 

 

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών ως εξής: 

- Καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής 
αγοράς του Αμυνταίου. 

- Κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά της λαϊκής αγοράς με κατασκευή 
όδευσης για τυφλούς καθώς και ράμπας ΑΜΕΑ σε συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης καθώς και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

- Κατασκευή μεμονωμένων ραμπών ΑΜΕΑ εντός του χώρου της λαϊκής προς 
εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των ατόμων ΑΜΕΑ και εντός των πάγκων της λαϊκής 
αγοράς.  

- Κατασκευή παρκίδων για οχήματα ατόμων ΑΜΕΑ. 

- Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, και 

- Τοποθέτηση αστικού φωτισμού στο σύνολο των υπό επέμβαση πεζοδρομίων σε 
σχολικά κτίρια του Δήμου Αμυνταίου.  

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής: 

«Παρακαλώ 

Όπως μου χορηγήσετε παράταση εργασιών 45 ημερών. 

Οι λόγοι παράτασης είναι μέρες κακοκαιρίας όπου δεν εκτελούνται εργασίες, επίσης 
κάθε Δευτέρα δεν εκτελούνται εργασίες λόγω λαϊκής αγοράς. Επιπλέον δεν 
εκτελέστηκαν εργασίες κατά τις ημέρες της εμποροπανήγυρης όπως και μερικές 
ημέρες πριν και μετά( στήσιμο - ξεστήσιμο). 

Όπως επίσης και για την σύνταξη και έγκριση Νέων Τιμών αλλά και ΑΠΕ για την 
κατασκευή νέων εργασιών. 

Παρακαλώ για τις περαιτέρω ενέργειές σας.» 

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει το 70% περίπου της 
ανάπλασης των πεζοδρομίων και συνεχίζει να εργάζεται ικανοποιητικά. Οι αιτιάσεις 
της αναδόχου για τη μη εκτέλεση εργασιών τις ημέρες της λαϊκής αγοράς και της 
εμποροπανήγυρης που διοργανώνεται στη Κ. Αμυνταίου, είναι ορθές.  

Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης των παλιών πεζοδρομίων αποκαλύπτονται 
σημαντικά εμπόδια, όπως παλαιές κατηργημένες είσοδοι προς τα υπόγεια των 
όμορων κτιρίων, παλαιά φρεάτια ελέγχου ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ 
υφίστανται επί του πεζοδρομίου, μεταλλικές οριζόντιες θύρες εισόδου στα υπόγεια 
των όμορων κτηρίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στη 
πορεία των εργασιών. 

Συνήθως την εποχή αυτή (Ιανουάριος – Φεβρουάριος), επικρατούν στην περιοχή 
δυσμενής καιρικές συνθήκες με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες, τις 
βροχοπτώσεις  και τις χιονοπτώσεις, συνθήκες που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση 
εργασιών σκυροδετήσεων. 

Για τους λόγους αυτούς,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου». Σε περίπτωση που 
εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 
05/05/2023 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/12/2022).» 
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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 14-12-2022  εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής 

 Την αριθ. πρωτ. 262/26-01-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής 
Δέσμευσης (2ης Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών) της ΕΥΔ Ε.Π. 
της ΠΕΔ 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.  

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 05/05/2023 
(ημερομηνία λήξης  σύμβασης 30/12/2022), σύμφωνα με τα στο σκεπτικό 
αναφερόμενα. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  42/2023 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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