
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   261/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 24/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων 
δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 40.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00π.μ., το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 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. 52666/27-08-2021 (Β’ 3958), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 13149/03-09-2021 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 πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος                                         Νάτσης Ιωάννης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                       Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης 
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 

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

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γρομπανόπουλος Τρύφων. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 02/09/2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 
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Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11203/23-07-2021 έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα 
του έργου του θέματος τον υπογράφοντα την παρούσα. 

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. 11196/23-07-2021 σύμβαση του έργου. 

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

Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου. 

Αναφέρω τα εξής:  

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή φθορών πλακόστρωτων και λιθόστρωτων 
δημοτικών οδών και πεζοδρομίων σε οικισμούς εντός και εκτός ορίων αυτών, του 
Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια των κοινοτήτων 
Νυμφαίου, Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων, εντός και εκτός ορίων αυτών, θα 
πραγματοποιηθεί επισκευή των φθορών πλακόστρωτων και λιθόστρωτων 
επιφανειών .  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης και τις αναλυτικές προμετρήσεις, θα 
εκτελεστούν εργασίες ως εξής:  

Στην κεντρική οδό της Κ. Νυμφαίου κυρίως, που οδηγεί από την είσοδο του οικισμού 
έως τη κεντρική πλατεία καθώς και σε μικρά τμήματα λιθόστρωτων των Κ. Λεχόβου 
και Βαρικού, θα εκτελεστούν εργασίες αρμολογημάτων των υφισταμένων 
λιθόστρωτων οδών, με τσιμεντοκονίαμα και εφαρμογή ρητίνης. 

Στην κεντρική πλατεία και στα πεζοδρόμια της εισόδου της Κ. Νυμφαίου, στις 
λιθόστρωτες οδούς και πεζοδρόμια των Κ. Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων 
προβλέπετε να  εκτελεστούν εργασίες επισκευής φθορών των λιθόστρωτων 
επιφανειών ως εξής: 

- αποξήλωση των λίθων με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων λίθων προς 
επαναχρησιμοποίηση τους, 

- καθαίρεση του σκυρόδετου, υποκείμενου των λίθων, υλικού, σε βάθος  ικανό για 
τον πλήρη εγκιβωτισμό των λίθων προς αποκατάσταση της βλάβης, 

- καθαρισμός των λάκκων από τα άχρηστα προϊόντα, 

- εγκιβωτισμός - επίστρωση των λίθων προς αποκατάσταση της βλάβης, 

- αρμολόγημα των νέων λιθόστρωτων επιφανειών, 

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

«Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών δύο (2) μηνών 
για το έργο ‘Αποκατάσταση πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών 
οικισμών Δήμου Αμυνταίου’ διότι έχει καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών στη Κ. 
Νυμφαίου λόγω Δεκαπενταύγουστου»  

Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος του έργου  έχει ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης 
των οδών στη Κ. Λεχόβου. Καθυστέρησε η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών στη Κ. 
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Νυμφαίου μετά από παρέμβαση – παρότρυνση του Προέδρου του Τ.Σ. της 
Κοινότητας, μιας και εκείνη τη περίοδο (τέλη Ιουλίου μέχρι και τέλη Αυγούστου) στον 
οικισμό υπάρχει σημαντική τουριστική κίνηση με πιθανή τη δημιουργία  
προβλημάτων τόσο στην ασφάλεια των επισκεπτών όσο και στη ποιότητα του έργου.     

Όσον αφορά τις αιτιάσεις του αναδόχου του έργου για την αναγκαιότητα της 
παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του, είναι βάσιμες, και αποτελούν λόγο για 
έγκριση παράτασης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία.  

Για τους λόγους αυτούς: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων 
και λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου». Σε περίπτωση 
που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για 
διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και όχι εξήντα (60) όπως 
ζητεί ο ανάδοχος, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 21/10/2021 (ημερομηνία 
λήξης αρχικής σύμβασης 06/09/2021).» 

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. 167/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 11196/23-04-2021 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 11727/03-08-2021 αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 02/09/2021 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 χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών 
οικισμών Δήμου Αμυνταίου», με αναθεώρηση, για διάστημα σαράντα 
πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 
21/10/2021 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 06/09/2021). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 261/2021 
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. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

 

ΑΔΑ: 6Ω14ΩΨΛ-8ΩΔ


		2021-09-14T10:27:25+0300
	Athens




