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ΑΔΑ: ΨΘΧ5ΩΨΛ-ΗΤΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2020
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2020 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»
προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€, περί χορήγησης παράτασης
προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 13271/03-09-2020 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 πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
Μπάντης Ιορδάνης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κων/νος
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11/08/2020 εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5336/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, του Δήμου Αμυνταίου το
οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» τον
υπογράφοντα την παρούσα.
Το άρθρο 147 του Ν 4412/16.
Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/04/2018 για το ποσό του 496.109,76 €, με
ημερομηνία περαίωσης στις 26/09/2019.
Με την υπ’ αριθ. 172/2019 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 150 ημερών έως και τοις 23/02/2019.
Με την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 130 ημερών έως και τοις 02/07/2020.
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Με την υπ’ αριθ. 121/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 80 ημερών έως και τοις 20/09/2020.
Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθ. πρωτ. Δήμου
Αμυνταίου 11637/07-08-2020 για «Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης
για το έργο: Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», με την οποία αιτείται
παράταση σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών.
Το από 10/04/2020 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
Αναφέρουμε τα εξής:
Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 09/07/2018 σύμφωνα
με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες
κατασκευής δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 13.340,00 μέτρων περίπου,
δηλαδή ποσοστό 100%, έχουν προχωρήσει εργασίες αποκατάστασης των
ασφαλτικών οδοστρωμάτων, συνολικής επιφάνειας 4.900,00 τετραγωνικών μέτρων,
έχουν ολοκληρωθεί όλα τα φρεάτια του δικτύου, δηλαδή 5 φρεάτια εκκένωσης
δικτύου διθάλαμα, 4 φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα, 6 φρεάτια αερεξαγωγού και
17 φρεάτια δικλείδων, ελέγχου του δικτύου και ολοκληρώθηκε και το πιεζοθραυστικό
φρεάτιο που προβλέπεταιαπό τη μελέτη του έργου για τη χαμηλή ζώνη. Επίσης
έχουν προχωρήσει οι εργασίες σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών σε συνολικό
αριθμό 389,00 τεμάχια σε ποσοστό 100% περίπου.
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα προβλήματα όπως:
Υπήρξαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) κατά τη φάση υλοποίησης
του έργου και πιο συγκεκριμένα από 02/06/2020 έως και 13/08/2020, με αποτέλεσμα
να μην εκτελεστούν καθόλου εργασίες κατά το ανωτέρω διάστημα για 5 ημερών.
Για τον καλύτερο έλεγχο του δικτύου ύδρευσης και της δεξαμενής, σύμφωνα με τη
μελέτη του έργου έχουν προβλεφθεί συστήματα αυτοματισμών. Πιο συγκεκριμένα θα
είναι δυνατή η παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του νερού
(υπολειμματικό χλώριο, ph κλπ), της στάθμης της δεξαμενής καθώς και της
κατανάλωσης. Για την εύρυθμη όμως και ασφαλή λειτουργία του όλου συστήματος,
απαιτείται να τοποθετηθεί αντικεραυνική προστασία, η οποία θα αποτελείται από
αντικεραυνικό εξοπλισμό και πλάκα γείωσης. Επίσης για την ασφάλεια του
εξοπλισμού απαιτείται η τοποθέτηση τους εντός νέου Πίνακα, καθώς δεν είναι δυνατή
η τοποθέτηση τους στον υφιστάμενο πίνακα ο οποίος είναι μικρός. Ως εκ τούτου
απαιτείται η τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας, γείωσης, πίνακα και UPS για
την αδιάλειπτη λειτουργία του πίνακα.
Για όλα τα ανωτέρω τα οποία δεν προβλέπονται από τη μελέτη του έργου έχει ήδη
συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος θα προωθηθεί για προέγκριση από
την Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου.
Όλος ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στη δεξαμενή είναι ειδικός και εισάγετε από
το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση του
(πάνω από εξήντα ημέρες).
Επίσης λόγω της ύπαρξης του βράχου στην περιοχή εκτέλεσης του έργου
παρατηρείται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου εργασιών που υπολείπονται και
πιο συγκεκριμένα των αποκαταστάσεων όπως διαπιστώνεται από τις έως τώρα
επιμετρήσεις του έργου αλλά και από τον Τρίτο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου
σύμφωνα με τη σύμβαση στις 20/09/2020.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ.
Κέλλης». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για
διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την (ημερομηνία
περαίωσης) 30/10/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 20/09/2020).»

Με την αριθ. πρωτ. 2569/18-08-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική
γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (4η παράταση περαίωσης
εργασιών) για το Υποέργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.
ΚΕΛΛΗΣ» ΑΑ1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5000505».
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
Την αριθ. 42/2020 απόφαση Ο.Ε.
Την με αριθ. πρωτ. 5170/04-04-2018 σύμβαση του έργου.
Την αριθ. πρωτ. 2569/18-08-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Την από 11/08/2020
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
6. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 11637/07-08-2020 αίτηση της αναδόχου
εταιρίας
7. Την εισήγηση του Προέδρου
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» με αναθεώρηση, για διάστημα
σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την (ημερομηνία
περαίωσης) 30/10/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την
20/09/2020).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 219/2020
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη
1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

