
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   256/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 24/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου 
Παντελεήμονα», προϋπολογισμού μελέτης 1.779.838,71€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 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. 15041/05-10-2020 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 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 13505/02-10-2020 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & 
Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με 
τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» και συγκεκριμένα 
τα κάτωθι: 

 Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 5171/04-04-
2018, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 03 Απριλίου 2020 ως αρχική 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών. 

 Την αριθ. 83/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σύμφωνα 
με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου έως την 20/07/2020. 
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 Την αριθ. 218/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου 
σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών του έργου έως και την 09/10/2020. 

 Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5335/11-
04-2018, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο 
υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση. 

 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συνοδεύει την 2η παράταση 
προθεσμίας εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14285/23-
09-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 Την υπ’ αριθμό 245/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

 Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α’. 

 Τα στοιχεία της μελέτης του έργου. 

 Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων. 

 Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 
13505/08-09-2020, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30/11/2020. 

 Το αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα.  

 Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου  

 Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει : 

 τo 100% του δικτύου ύδρευσης  

 το 100% των φρεατίων, δηλαδή όλα τα φρεάτια δικλείδων ελέγχου, 
εκκένωσης, εξαερισμού και εκκρεμεί μόνο η κατασκευή ενός φρεατίου 
μείωσης πίεσης   

 το 100% των εργασιών αποκατάστασης επιφανειών οδοστρωμάτων  

 το 100% των παροχών ύδρευσης 

 έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση συστημάτων αυτοματισμού (μέτρησης 
παροχής, στάθμης και ποιότητας του νερού στην δεξαμενή), από τον 
εγκεκριμένο προμηθευτή – κατασκευαστής των συστημάτων. 

 Ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα ζητήματα 
όπως: 

 Προβλήματα ομαλής εκτέλεσης των εργασιών λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού Covid 19 
(αυξημένα μέτρα υγειονομικής προστασίας προσωπικού, προβλήματα 
στην ομαλή τροφοδοσία των απαραίτητων υλικών και του εξοπλισμού 
λόγω διακοπής λειτουργίας ή υπολειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, 
δυσχέρειες στην ομαλή διακίνηση εγχώριων αλλά και εισαγόμενων 
προϊόντων, περιορισμοί κυκλοφορίας που δημιούργησαν προβλήματα 
μετακινήσεων στο εργαζόμενο προσωπικό κλπ.).  Από τα παραπάνω 
υπήρξε καθυστέρηση στην ομαλή προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
και στην εκτέλεση των εργασιών για διάστημα σαράντα (40) 
ημερολογιακών ημερών. 
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 Την ανάγκη ένταξης στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου της 
περιόδου δοκιμαστικής λειτουργία του, η οποία ανέρχεται σε έναν μήνα 
σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφιο 5 της Ε.Σ.Υ. του έργου 

 Την ανάγκη για προσκόμιση συμπληρωματικών υλικών και εκτέλεση 
εργασιών οι οποίες αποτυπώνονται στο αριθ. 10854/22-07-2020 
έγγραφο του αναδόχου. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή 
μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας (3η) περαίωσης του έργου «Εσωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».  

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για 
διάστημα πενήντα δύο (52) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως και την 30/11/2020 
(προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), με αναθεώρηση.»         

Με την αριθ. πρωτ. 3263/07-10-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική 
γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (3η Παράταση 
Περαίωσης Εργασιών) για το Υποέργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΑΑ2 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5000505». 

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. 245/2019 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 5171/04-04-2018 σύμβαση του έργου 
5. Την αριθ. πρωτ. 3263/07-10-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
6. Την αριθ. πρωτ. 13505/02-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
7. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 13505/08-09-2020 αίτηση της αναδόχου 

εταιρίας 
8. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (3η) περαίωσης του έργου 
«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» για διάστημα 
πενήντα δύο (52) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως και την 30/11/2020 
(προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), με αναθεώρηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 256/2020 
     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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