
 

 

 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

Αριθμός Απόφασης 43/2023 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της αναδόχου 
του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 
399.900,00€, 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. 
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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 23ο 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 9135/30-05-2022 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα 
του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα» 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. 9117/30-05-2022 σύμβαση του έργου. 

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

Τη με αριθ. πρωτ. 13626/08-08-2022 Δήλωση της αναδόχου εταιρίας για την 
επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι (6) μήνες σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) και τη με αριθ. 309/2022 και 
ΑΔΑ:Ψ5ΓΕΩΨΛ-ΒΔ5 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με 
τη οποία ορίστηκε νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου η 08-02-2023   

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 1565/27-01-2023  αίτηση της ΕΡΓΟΔΟΣ ΙΚΕ, 
αναδόχου του έργου. 

Αναφέρω τα εξής:  

Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης της βατότητας και των κυκλοφοριακών 
συνθηκών υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε καλλιεργούμενα γεωτεμάχια (με τελική 
εφαρμογή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας), που βρίσκεται εντός της κτηματικής 
περιοχής των Κοινοτήτων Φιλώτα, Αντιγόνου, Πελαργού και Μανιακίου, της Δ.Ε. 
Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, οι υπό κατασκευή οδοί 
έχουν χαλικόστρωτο κατάστρωμα, πλάτους περί τα 6,00m στη Κ Αντιγόνου, στη Κ 
Πελαργού και στη Κ Μανιακίου. Ωστόσο το σύνολο των χαλικοστρωμένων οδών σε 
όλους τους οικισμούς εμφάνιζαν φυτικές γαίες κατά τμήματα στον άξονα, διαβρώσεις 
στο κατάστρωμα από όμβρια ύδατα και γενικώς προβληματική υποδομή, ενώ στη Κ. 
Φιλώτα η υφιστάμενη ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επί της περιφερειακής οδού 
(βασικό άξονα κίνησης αγροτικών οχημάτων) είχε υποστεί σημαντικές βλάβες. 
Γενικά, ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση οδοστρώματος κατάλληλης δομής και με 
ασφαλτόστρωση στην επιφάνεια, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία όσο το 
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δυνατόν σε βάθος χρόνου και χωρίς προβλήματα (όπως φθορές στο κατάστρωμα, 
δημιουργία σκόνης, παραμένοντα όμβρια, ανάγκη για συχνές χαλικοστρώσεις κλπ.).  

Οι εργασίες που εκτελούνται στο σύνολο των οδών είναι η εκσκαφή – απομάκρυνση 
των φυτικών γαιών σε βάθος έως 10cm, η εξυγίανση του εδάφους έδρασης του 
οδοστρώματος, όπου αυτό απαιτείται με εκσκαφή έως 0,20μ και την επίχωση με 
εφαρμογή στρώσης υπόβαση πάχους 10 εκατοστών είτε σε μια είτε σε δύο στρώσεις 
ανάλογα με το βαθμό της απαιτούμενης εξυγίανσης.  Θα εκτελεστούν εργασίες 
διαμόρφωσης τριγωνικών τάφρων, εκατέρωθεν των οδών για την ομαλή απορροή 
των ομβρίων υδάτων, εργασίες διάστρωσης βάσης πάχους 10 εκατοστών από 
θραυστό υλικό λατομείου και τέλος, εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας με προηγούμενη εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης της 
διαμορφωμένης επιφανείας.  

Ειδικότερα, στη Τ.Κ Φιλώτα δεδομένου ότι υπήρχε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
και αποτελεί αστική οδό, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης της 
υφιστάμενης ασφάλτου, εξυγίανση εάν και εφόσον απαιτείται σε βάθος ως 20 
εκατοστά με εφαρμογή υπόβασης οδοστρωσίας, διάστρωση βάσης οδοστρωσίας, 
εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας.  

Η ανάδοχος εταιρία στη σχετική αίτησή της αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

«Κύριοι, 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης για την περαΐωση του 
έργου. 

Το έργο υπογράφηκε στις 30/5/2022 και είχε χρονική διάρκεια 90 ημερών ήτοι 
30/8/2022. Λόγω της ενεργειακής κρίσης και βάση το άρθρο 153 του Ν4938/2022 
(ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022) το έργο επιμηκύνθηκε μέχρι τις 28/2/2023. 

Μέχρι στιγμής το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 65% και στο πεδίο 
υπολείπεται μόνο η ασφαλτόστρωση του Τ.Κ. Πελαργού (μήκους 300 μέτρων) καθώς 
και η ασφαλτόστρωση του Τ.Κ. Μανιακίου (μήκους 800 μέτρων). 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψε η ανάγκη τσιμεντόστρωσης ενός 
τμήματος του δρόμου πλησίον του αντλιοστασίου του ΤΑΠ λόγω μεγάλης 
συγκέντρωσης όμβριων υδάτων, καθώς και η κατασκευή ενός επιπλέον τμήματος 
στην τ.κ. Πελαργού. Λόγω των ανωτέρω απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών για την σύνταξη νέων τιμών καθώς και αυξομειώσεις των ήδη 
υπαρχόντων εργασιών για την Οικονομική τακτοποίηση του έργου. 

Επίσης λόγω της διανύουσας χειμερινής περιόδου, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης , 
ζητάμε την παράταση των εργασιών μέχρι 30/06/2023 με αναθεώρηση. 

Για την έγκριση του αιτήματος μας, αναμένουμε.» 

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή της οδοποιίας 
στις Κοινότητες Φιλώτα και Αντιγόνου, ενώ στις Κοινότητες Πελαργού και Μανιακίου 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των χωματουργικών και απομένουν οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης. Επί πλέον κατά την κατασκευή τμήματος της αγροτικής οδοποιίας 
στη Κ. Αντιγόνου επιλέχθηκε από την υπηρεσία η κατασκευή τσιμεντόστρωσης αντί 
ασφαλτόστρωσης, σε τμήμα της υπό κατασκευή οδού στη Κ. Αντιγόνου σε μήκος 
175,00μ περίπου. Στο σημείο εκείνο παρατηρήθηκε συγκέντρωση ομβρίων υδάτων 
των οποίων η άμεση φυσική απορροή, σε υφιστάμενο φυσικό αποδέκτη, είναι 
αδύνατη, καθώς η στάθμη της οδού υποβιβάστηκε κατά την κατασκευή της  Εθνικής 
Οδού Φλώρινας – Έδεσσας  και έχει ανάποδη κλήση. Επιλέχθηκε η λύση της 
σκυροδέτησης καθώς οι προδιαγραφές αναφέρουν πως οι ασφαλτικές στρώσεις θα 
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πρέπει να προστατεύονται από υπόγεια ύδατα. Για την οικονομική τακτοποίηση της 
εργασίας αυτής, η οποία εκτελέστηκε, θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί 
Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου και Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών. 

Η φύση των υπολειπόμενων εργασιών, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν την εποχή αυτή στη περιοχή, των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά είναι 
οι βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την 
εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης όπως ορίζεται και στις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου. 

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εξήντα 
μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) 30-04-2023 
(ημερομηνία λήξης σύμβασης 28-02-2022), χρόνος ικανός για την ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων εργασιών και έγκρισης του ΑΠΕ και όχι για το διάστημα των εκατόν 
είκοσι δύο (122) τις οποίες αιτείται η ανάδοχος.» 

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 03-02-2023  εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής 

 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 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 399.900,00€, με 
αναθεώρηση, για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και την 
(ημερομηνία περαίωσης) 30/04/2023 (ημερομηνία λήξης  σύμβασης 28/02/2022), 
σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  43/2023 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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