
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   326/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση  Δημοτικών οδών 
Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 645.500,00€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
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. 
18437/10-12-2020 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. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 09/12/2020 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 16159/19-09-2019  έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το 
οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου του θέματος 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. 15483/10-09-2019 σύμβαση του έργου. 

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

Τη με αριθ. 17/2020 και ΑΔΑ: ΩΨΚΒΩΨΛ-ΙΗΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου 
μέχρι και την 06-07-2020. 

Τη με αριθ. 140/2020 και ΑΔΑ: ΨΩΕΝΩΨΛ-ΔΦΓ απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης 
του έργου μέχρι και την 06-10-2020. 

Τη με αριθ. 239/2020 και ΑΔΑ: 6ΦΨ8ΩΨΛ-95Ψ απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης 
του έργου μέχρι και την 30-11-2020. 

Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

«Κύριοι, 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι 
έργου με αναθεώρηση, το οποίο λήγει 30-11-2020, για έξι μήνες ήτοι 31-05-2021 για 
τους εξής λόγους: 

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και προέκυψε η ανάγκη 
σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ (νέες τιμές) απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και εντολές της Δ.Υ.  

Μετά από πρόχειρους υπολογισμούς των δαπανών των μέχρι τώρα εκτελεσθεισών 
εργασιών, υπολείπεται το 17% περίπου της σύμβασης και παρακαλούμε να μας 
γνωστοποιήσετε επί πλέον εργασίες που θα εκτελεστούν για να ολοκληρωθεί η 
σύμβαση στην περίπτωση για τη οποία επιθυμείτε το αυτό.  

Λόγω του επερχόμενου χειμώνα και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν 
στην περιοχή δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών οδοποιίας. 

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

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 την διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών που προβλέπονται από 
τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης των οικισμών, στις εντός σχεδίου ή εντός ορίων 
οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου. 

Με τη με αριθ. 191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου 
Αμυνταίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος 
περιλαμβάνει και σημαντικές τροποποιήσεις στις περιοχές παρέμβασης.  
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Το αντικείμενο του έργου όπως αυτό διαμορφώθηκε και με τον 1ο ΑΠΕ 
ολοκληρώθηκε μέσα στη προβλεπόμενη από τη σύμβαση και τις τροποποιήσεις 
αυτής συμβατική προθεσμία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δόθηκε η εντολή 
στον ανάδοχο, από την υπηρεσία μας, μετά από την εντολή της διοικητικής αρχής 
του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών επίστρωσης με ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας του συνόλου των νέων πεζοδρομίων που κατασκευάστηκαν στο εν 
λόγο έργο στη Κ. Αμυνταίου. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβανόταν στην αρχική 
μελέτη, είναι εργασίες οι οποίες εκτελούνται με μηχανικά μέσα αλλά η διάστρωση του 
ασφαλτικού πραγματοποιείται δια χειρός. Η διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας δια χειρός, δεν περιλαμβανόταν στα αρχικά συμβατικά τεύχη και ως εκ 
τούτου απαιτείται η έγκριση νέας τιμής (ΠΚΝΤΜΕ και ΑΠΕ). Επίσης, όπου 
απαιτήθηκε, εκτελέστηκαν εργασίες ανύψωσης φρεατίων ΟΚΩ εργασία η οποία 
επίσης δεν περιλαμβανόταν στα αρχικά συμβατικά τεύχη και θα πρέπει να εγκριθεί 
νέα τιμή. 

Έχει ζητηθεί από τη διοικητική αρχή του Δήμου να διερευνηθεί από την υπηρεσία 
μας, η δυνατότητα βαφής των νέων ασφαλτόστρωτων πεζοδρομίων μέσα από το 
έργο, εργασία η οποία δεν περιλαμβάνεται στα αρχικά συμβατικά τεύχη. Όπως 
ανέφερε και ο ανάδοχος στην αίτηση του,  πρόχειρος υπολογισμός της δαπάνης των 
εργασιών οι οποίες εκτελέστηκαν (έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο και ελέγχεται από 
την υπηρεσία μας, η 3η αναλυτική επιμέτρηση του έργου που περιλαμβάνει το 
σύνολο των εκτελεσθεισών εργασιών), δείχνει μείωση της δαπάνης του έργου κατά 
17% περίπου, δηλαδή κατά 53.000,00€ περίπου (αρχική σύμβαση 313.484,13€).   

Από τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου καταλαβαίνει κανείς την πρόθεση 
του, να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου μέχρι και το ποσό της σύμβασης.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την ολοκλήρωση του έργου  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση  
Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση 
εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν ογδόντα 
δύο (182) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 
31/05/2021 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 30/11/2020).» 

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. 17/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 140/2020 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. 239/2020 απόφαση Ο.Ε. 
6. Την με αριθ. πρωτ. 15483/10-09-2019 σύμβαση του έργου. 
7. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 17471/20-11-2020 αίτηση του αναδόχου 
8. Την από 16/09/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
9. Την εισήγηση του Προέδρου  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – 
Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» με αναθεώρηση, 
για διάστημα εκατόν ογδόντα δύο (182) ημερολογιακών ημερών έως και 
την (ημερομηνία περαίωσης) 31/05/2021 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 
30/11/2020). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 23269/2020 
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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