
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   85/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 58.711340€, περί χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 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, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 5158/24-04-2020 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 23/04/2020 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 1315/24-1-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, το οποίο ορίζει 
επιβλέπων του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» τον υπογράφοντα την παρούσα. 

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (αρθ. 147 παρ. 8-10)  

Την με αριθμ. πρωτ. 1304/24-1-2020 σύμβαση του έργου που προβλέπει την 
περαίωση κατασκευής των έργων έως 23-05-2020. 

Την μελέτη του έργου και τις συγγραφές υποχρεώσεων. 
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Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων. 

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 5051/21-04-
2020 με θέμα «Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης έργου». 

Αναφέρουμε τα εξής:  

1) Το έργο αφορά την κατασκευή των κάτωθι :  

- Το βάθος ανόρυξης θα είναι έως 250m σε πετρώματα ανεξαρτήτου 
σκληρότητας  και η διάμετρος της διάτρησης θα είναι αρχικά 9 5/8’.  

- Κατόπιν θα γίνει διεύρυνση σε 13 και ½’.  

- Μέσα στη οπή θα τοποθετηθεί σωλήνας  διαμέτρου 8"  (εσωτερική  
διάμετρος - Θερμό γαλβάνισμα) και πάχους 5mm. Το μήκος της 
σωλήνωσης θα είναι έως 240m. Θα τοποθετηθούν φίλτρα εκεί όπου θα 
διαπιστωθεί υδροφορία, τα οποία θα είναι γεφυρωτά με άνοιγμα οπής 
2mm. Στα υπόλοιπα μέτρα θα τοποθετηθούν τυφλοσωλήνες.  

- Επίσης προβλέπεται για τα πρώτα 40 μ η διεύρυνση της οπής στα 17 ½’ 
και τοποθέτηση χαλύβδινου περιφραγματικού σωλήνα για την προστασία 
της γεώτρησης από επιφανειακά νερά. 

- Για  την παρακολούθηση  της στάθμης  του υπόγειου νερού θα  
τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας.  Ο  σωλήνας  αυτός  θα  
τοποθετηθεί  μεταξύ  των  εξωτερικών  τοιχωμάτων  της σωλήνωσης  και  
των  τοιχωμάτων  της  γεώτρησης  ταυτόχρονα  με  τη  σωλήνωση  της 
γεώτρησης. Ο πιεζομετρικός σωλήνας θα είναι διαμέτρου 1’   και το βάθος 
εισχώρησης του θα είναι περίπου στα 120 m.  

- Στο διάκενο μεταξύ  των  τοιχωμάτων  της  γεώτρησης  και  του  
εξωτερικού  τοιχώματος  της σωλήνωσης  θα  τοποθετηθεί  το  
χαλικόφιλτρο.  Σύμφωνα  με  την  κοκκομετρία  των υδροφόρων  της  
περιοχής  και  για  την  αποφυγή  εισχώρησης  άμμου  προτείνεται  να 
χρησιμοποιηθεί χαλικόφιλτρο διαβάθμισης 4 - 8mm.   

- Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της υδρογεώτρησης με συσκευή 
εμφύσησης αέρα και εκτόξευσης νερού, καθώς και δοκιμαστική άντληση 
τουλάχιστον 72 ωρών. Κατά την φάση της δοκιμαστικής άντλησης θα 
υπολογιστεί η αντλούμενη ποσότητα σε εύρος ορίων 10 μ3/ώρα από την 
παροχή σχεδιασμού (50 μ3/ώρα). 

2) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει προχωρήσει σε εργασίες λόγω :  

- των καιρικών συνθηκών,  

- την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης έγκρισης επέμβασης επί δημοτικού 
δάσους από την Διεύθυνση Δασών (17429/11-2-2020) και την μη – σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης λόγω COVID-19 

- τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από σχετικά ΠΝΠ έως 
27/4/2020 λόγω COVID-19 

3) Το γεγονός ότι με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου οι 
εργασίες κατασκευής  έχουν έναρξη την 15/3/2020.   

4) Το γεγονός ότι o ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης έως τις 23/07/2020  

5) Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία κατέθεσε έγκαιρα σχετικό αίτημα 
παράτασης πριν τις 23/4/2020 (ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της 
ημερομηνίας περαίωσης) 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση 
εργασιών περαίωσης έργου προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα 60 ημερών έως 
τις 23/07/2020.» 

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. 260/2019 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 1304/24-01-2020 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 5051/21-04-2020 αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 23/04/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη νέας 
υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου» με αναθεώρηση, για 
διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία 
περαίωσης) 23/07/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 23/05/2020). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 85/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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