
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   95/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, 
διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 261.442,57€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 
και 6 του Ν.3852/2010, και της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 5547/06-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06/05/2020 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας 
Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8683/13-05-2019  έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το 
οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, 
Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» τον υπογράφοντα την 
παρούσα. 
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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. 8180/09-05-2019 σύμβαση του έργου. 
Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου. 

Αναφέρω τα εξής:  

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 315/2018 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων 
οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, στη διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών και σε 
διαμορφώσεις σε πλατείες, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης των οικισμών του 
Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι 
περιγραφόμενες παρεμβάσεις: 

Δ.Κ. Αμυνταίου 

- Ασφαλτόστρωση πεζοδρομίων στην οδό 6ης Νοεμβρίου. 
- Ασφαλτόστρωση της οδού Εμμανουήλ Παππά. 
- Ασφαλτόστρωση της οδού Αντωνίου Ζούγκα. 
- Ασφαλτόστρωση της οδού Καθηκούρη. 
- Ασφαλτόστρωση της οδού Κ. Χατζή. 
- Διάνοιξη δικτύου πεζόδρομων στο Ο.Τ. 228Α. 

Τ.Κ. Ξινού Νερού 

 - Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στον δακτύλιο πλησίον της κεντρικής πλατείας. 

Τ.Κ. Κέλλης 

 - Αποκατάσταση δρόμου πάνω από την εκκλησία προς τη βόρεια έξοδο. 

Τ.Κ. Φιλώτα 

- Αποκατάσταση οδού 1ου δημοτικού σχολείου. 
- Αποκατάσταση οδού εγκάρσιου στον κεντρικό (προέκταση οδού Ιερού Ναού Αγίας 
Παρασκευής). 

Τ.Κ. Λεβαίας 

- Αποκατάσταση οδού στην περιοχή των Ο.Τ. 43 – 44 – 45 – 46 – 47. 
- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλησίον της παιδικής χαράς της 
Τ.Κ. Λεβαίας. 

Τ.Κ. Πελαργού 

- Ασφαλτόστρωση διασταύρωσης πλησίον οικίας Σαββίδη Ελευθέριου. 

 Τ.Κ. Αντιγόνου 

- Διάνοιξη οδού και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην κεντρική πλατεία (Ο.Τ. 32). 
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Τ.Κ. Αετού 

- Ασφαλτόστρωση πλακόστρωτης οδού. 
 -Διάνοιξη οδού παράλληλου της κεντρικής οδού, πλησίον της οικίας Στυλιάδη 
Ευάγγελου. 

Τ.Κ. Βαλτονέρων 

- Πλακοστρώσεις στην κεντρική οδό, στα πεζοδρόμια των Ο.Τ. 27 – 34 – 35. 
- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στον χώρο του δημοτικού σχολείου 
της Τ.Κ. Βαλτονέρων. 
- Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης επί της κεντρικής οδού, 
πλησίον του καφενείου και της πλατείας της Κοινότητας. 
- Διαμορφώσεις στην πλατεία της Κοινότητας. 

Τ.Κ. Βαρικού 

- Κατασκευή τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας. 

Τ.Κ. Περικοπής 

- Κατασκευή τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας. 

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

«Κύριοι, 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι 
έργου , το οποίο λήγει 31-05-2020, για τρεις μήνες ήτοι 31-08-2020. 

Τα αίτια είναι πρώτον η πανδημία του κορονοιου, η αναστολή των ΚΑΔ καθώς και η 
υπολειτουργία του δημόσιου τομέα. 

Για τις άμεσες ενέργειες σας προς έγκριση του αιτήματος μας, αναμένουμε.» 

Με τις με αριθμό 190/2019 (11-10-2019), 264/2019 (06-12-2019) και 233/2019 (7-11-
2019) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν, η 
παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου έως και την 31-05-2020 και ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών 
Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ).   

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει: 

 την ασφαλτόστρωση της οδού Εμμανουήλ Παππά, της οδού Αντωνίου 
Ζούγκα, της οδού Καθηκούρη, της οδού Κ. Χατζή, τη διάνοιξη και 
ασφαλτόστρωση του δικτύου πεζόδρομων στο Ο.Τ. 228Α. στην Κ. Αμυνταίου,   

 την αποκατάσταση του δρόμου πάνω από την εκκλησία προς τη βόρεια 
έξοδο στην Κ. Κέλλης,  

 την αποκατάσταση οδών  την ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης 
πλησίον της παιδικής χαράς της Κ. Λεβαίας,  

 την ασφαλτόστρωση των οδών και την κατασκευή κρασπέδων επί 
αδιάνοιχτης οδού στην Κ. Αετού και  

 την κατασκευή κρασπέδων, την πλακόστρωση πεζοδρομίων και  την 
ασφαλτόστρωση της οδού παραπλεύρως του Ι.Ν. Αγίου Υπατίου στην Κ. 
Αντιγόνου. 

Ο Ανάδοχος, εδώ και περίπου εφτά μήνες δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία στο έργο, 
παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της υπηρεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΑΠ και ενώ μέχρι και σήμερα έχουν εκτελεστεί 
εργασίες συνολικής δαπάνης 69.314,80€, έχει εξοφληθεί το ποσό των 30.349,83€, 
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της δαπάνης αυτής (έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης της 1ης Πιστοποίησης  ποσού  
45.623,41€).  

Επίσης για την ενημέρωση των μελών επιτροπής σας αναφέρων ότι, πέραν του 
προαναφερθέντος αιτήματος, για την παράταση εργασιών του έργου, ο Ανάδοχος με 
το με αριθμό πρωτ. 5508/06-05-2020 έγγραφό του προς τη Διευθύνουσα του έργου 
Υπηρεσία, υπέβαλε «ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με το αιτιολογικό της 
μη πληρωμής, από το Δήμο Αμυνταίου προς αυτόν, του προαναφερόμενου 
εργολαβικού ανταλλάγματός, εντός του διμήνου που ορίζει ο νόμος. 

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   

Την συζήτηση στην Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου». Σε 
περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με 
αναθεώρηση, για διάστημα ενενήντα δύο (92) ημερολογιακών ημερών έως και 
την (ημερομηνία περαίωσης) 31/08/2020 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 
31/05/2020).» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Το εδ. η  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 315/2017 απόφαση Δ.Σ. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 8180/09-05-2019 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 5300/29-04-2020 αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 06/05/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση 
φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου 
Αμυνταίου», για διάστημα ενενήντα δύο (92) ημερολογιακών ημερών έως 
και την (ημερομηνία περαίωσης) 31/08/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής 
σύμβασης 31/05/2020), με αναθεώρηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 95/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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