
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   302/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 27/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
Δημοτικών οδών», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
17453/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της 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. Γεώργου Τρύφων  
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Καραούλη Αφροδίτη 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 23/11/2020 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 14010/17-09-2020  έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ανάπτυξης, το 
οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
Δημοτικών οδών» τον υπογράφοντα την παρούσα. 
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Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ II: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)  
Την με αριθμ. πρωτ. 13810/14-09-2020 σύμβαση του έργου. 
Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 17191/13-11-2020 αίτηση του κ. Ιωακειμίδη 
Σπυρίδωνα, αναδόχου του έργου. 

Αναφέρω τα εξής:  

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 79/2020 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  Το έργο εκτελείται στη Δ.Κ. Αμυνταίου και σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου 
Αμυνταίου. Το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος 
(λάκκων) δι’ ασφαλτικού μίγματος στο οδικό δημοτικό δίκτυο οδών εντός και εκτός 
ορίων όλων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. 

Στη παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι:  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. 

Στη παρ. 8 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται: Παράταση της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση 
του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των 
υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του 
έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων 
εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των 
υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται 
οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 

Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει εργασίες ως εξής: Κοπή της ασφάλτου 
περιμετρικά των λάκκων ή φρεζάρισμα αυτών, διάνοιξη των λάκκων έως τα όρια της 
ασφαλτοκοπής, καθαρισμός των λάκκων από τα άχρηστα προϊόντα, συμπύκνωση 
της επιφάνειας των λάκκων με κατάλληλο μηχάνημα συμπύκνωσης, φόρτωση επί 
αυτοκινήτου των άχρηστων προϊόντων εκσκαφής από τον καθαρισμό των λάκκων, 
μεταφορά σε οποιαδήποτε - ασφαλή θέση των αχρήστων προϊόντων εκσκαφής, 
κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται μετά από 
υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα, 
διάστρωση και συμπύκνωση του ασφαλτικού μίγματος. 

 Ο ανάδοχος ξεκίνησε την κατασκευή των εργασιών περί τα τέλη Οκτωβρίου ενάμιση 
μήνα περίπου μετά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού παρά τις συνεχείς 
οχλήσεις της υπηρεσίας μας, υπενθυμίζοντας του συνεχώς την αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσης του έργου το συντομότερο δυνατό αναλογιζόμενοι τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες του Φθινοπώρου, τη δυσκολία του έργου αλλά και το στενό 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του (60 ημερολογιακές ημέρες). Μέχρι και σήμερα 
έχει ολοκληρώσει τις εργασίες στις κοινότητες Βαρικού, Λεχόβου, Σκλήθρου, 
Πεδινού, έχει πραγματοποιήσει εργασίες εκσκαφών και προεπάλειψης με ασφαλτικό 
διάλυμα των ορυγμάτων στις κοινότητες Αγραπιδαίων, Λιμνοχωρίου, Νυμφαίου και 
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τέλος έχει ολοκληρώσει τις εργασίες ασφαλτοκοπής στο σύνολο σχεδόν των 
υπολοίπων κοινοτήτων.  

Πέραν όλων των παραπάνω να σημειώσουμε το γεγονός πως η έδρα του Αναδόχου 
είναι η Πτολεμαΐδα, περιοχή η οποία είχε εισέλθει σε έκτακτα μέτρα περιορισμού 
κίνησης για το περιορισμό εξάπλωσης του Covid 2019, αρκετές μέρες πριν τον 
περιορισμό σε όλη τη χώρα με ότι συνεπάγεται αυτό.  

Από τα παραπάνω προκύπτει από τη μια, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης 
των εργασιών με συνέπεια τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου από τον ανάδοχο 
και από την άλλη όμως την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών στο σύνολο των κοινοτήτων και την ανάγκη αποκατάστασης 
άμεσα των βλαβών αυτών προς όφελος των δημοτών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση 
εργασιών προτείνεται να εγκριθεί χωρίς αναθεώρηση, για διάστημα εξήντα (60)  
ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 12/01/2021 
(ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 13/11/2020).» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη χορήγηση χρονικής παράτασης εργασιών με 
αναθεώρηση, προκειμένου για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου. 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 192/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 13810/14-09-2020 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 17191/13-11-2020 αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 23/11/2020 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 Δημοτικών οδών», για διάστημα εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 12/01/2021 
(ημερομηνία λήξης σύμβασης 13/11/2020), με αναθεώρηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 302/2020 
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. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                     
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