
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   30/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης 
Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€, περί χορήγησης 
παράτασης ενδεικτικών και αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών.  

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, 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. 6877/29-01-2021 (Β’ 341), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
1473/03-02-2021 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                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                         
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 28/01/2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18521/11-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας  και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με 
το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» ο υπογράφων  την παρούσα. 

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147) 

Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου. 
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Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων. 

Την αίτηση της αναδόχου  αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 890/21-1-2021 με θέμα 
«Παράταση 1ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου : Κατασκευή 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» για ένα μήνα. 

Αναφέρουμε τα εξής:  

1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα κατασκευαστούν συνολικά 24.468,00m 
δικτύου (11.289m καταθλιπτικοί αγωγοί PE 2ης γενιάς Φ110-Φ125-Φ140-
Φ250, PN10, 13.179m αγωγοί βαρύτητας uPVC σειράς 41 Φ110-Φ160-
Φ200-Φ250-Φ315-Φ355-Φ400. Θα κατασκευαστούν 253 συνολικά 
προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1.20m, 
για έλεγχο του δικτύου καθώς και φρεάτια υπερχείλισης – σύνδεσης των 
υφιστάμενων αποχετευτικών αγωγών, φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης 
δικτύου. Θα κατασκευαστούν 4 αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων με τον 
απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες 
κλπ.) για την μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς Λεβαίας, Βεγόρας, 
Μανιακίου, Πελαργού, Φιλώτα και Αντιγόνου έως την νέα Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε. Φιλώτα.  

2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα των 
ενδεικτικών και αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών 15 και 30 ημερών 
(παράδοση χρονοδιαγράμματος, δηλώσεις παραλαβής στοιχείων, βιογραφικά 
σημειώματα, μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, ασφαλιστικά συμβόλαια,  
οργανόγραμμα εργοταξίου, δήλωση ανάληψης καθηκόντων, πρόγραμμα 
Υγιεινής και Ασφάλειας) 

3) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (παρ. 8.2.2.2) προβλέπει ενδεικτικές και 
αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες του έργου στις 60 και 75 ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 09/2/2021 και έως τις 
24/2/2021) και ειδικότερα : 

 Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της μορφής του φυσικού 
εδάφους  

 Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των 
μελετών 

 Έκθεση αυτοψίας για συμπληρωματικές έρευνες  

 Δηλώσεις γνωστοποίησης για Τεχνικό και Γιατρό Ασφαλείας  

 Πλήρως υλοποιημένη αποτύπωση φυσικού εδάφους   

 Αναφορά προόδου για λατομεία – δανειοθάλαμοι 

 Έναρξη εργασιών εκσκαφών ορυγμάτων 

1) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και 
χιονοπτώσεις) και η λασπώδης κατάσταση του εδάφους (υλοποίηση 
αποτύπωσης σε μη – ασφαλτοστρωμένους δρόμους εκτός οικισμών).  

2) Το lock – down και η εκ περιτροπής εργασία λόγω της πανδημίας COVID 

3) Η αδυναμία του μελετητή να παραδώσει σε επεξεργάσιμη μορφή τα σχέδια 
της μελέτης   
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή 
μη παράτασης των τμηματικών προθεσμιών 60 και 75 ημερών του έργου 
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που 
εγκριθεί η τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 11/3/2021 (προθεσμίες 60 
ημερών) και 26/3/2021 (προθεσμίες 75 ημερών). 

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 
11/08/2022.» 

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. 244/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 890/21-01-2021  αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 28/01/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση των τμηματικών προθεσμιών 60 και 75 ημερών του 
έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», για 
διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 11/3/2021 
(προθεσμίες 60 ημερών) και 26/3/2021 (προθεσμίες 75 ημερών). 

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως 
τις 11/08/2022. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 30/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                                                                                                                
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