
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   303/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 218/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης εκτέλεσης έργου. 

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
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 τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
58531/25-09-2021 (Β’ 4441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14624/30-09-
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 έξι (6) μέλη. 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04/10/2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3077/04-03-2021 έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες 
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 
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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. 3070/04-03-2021 σύμβαση του έργου. 

Την υπ’ αριθμ. 166/2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία 
εγκρίθηκε η 1η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου έως και 31-08-2021. 

Την υπ’ αριθμ. 218/2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία 
εγκρίθηκε η 1η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου έως και 30-11-2021. 

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 και συντήρηση των υφιστάμενων κτηριακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού, για το καταφύγιο  αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Αμυνταίου, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

Τεχνικά Έργα 

1. Καθαρισμός και ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου καταφυγίου. 

2. Ανακατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου.  

3. Κατασκευή χώρου με τσιμεντόστρωση και κατασκευή καναλιού απορροής 
ομβρίων. 

4. Κατασκευή στέγης. 

5. Επιδιόρθωση και επισκευή των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων.  

6. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα αποχωρητήρια του καταφυγίου. 

7. Επιδιόρθωση των υφιστάμενων κλουβιών. 

8. Εγκατάσταση Φωτισμού εξωτερικού- αύλειου χώρου 

9. Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης αυλόπορτας 

10. Εγκατάσταση συναγερμού 

11. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την τοποθέτηση του καταψύκτη των 
νεκρών ζώων. 

12. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την δημιουργία χώρου απομόνωσης 
ζώων. 

13. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την δημιουργία χώρου αποθήκευσης 
τροφής, και 

14. Διαμόρφωση υπερυψωμένων χώρων εντός του κλουβιών ( χώρος 
ξεκούρασης ζώου)  

Προμήθεια 

1. Προμήθεια εξοπλισμού για το χώρο πρώτων βοηθειών του καταφυγίου 

2. Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό κα τη φροντίδα του καταφυγίου 

3. Προμήθεια εξοπλισμού για το γραφείο διοίκησης του καταφυγίου. 
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4. Προμήθεια κλιματιστικών για τους χώρους πρώτων βοηθειών , διοίκησης, 
προσωπικού  και κουζίνας 

5. Προμήθεια ανοξείδωτων μεταλλικών συστημάτων αυτόματης διανομής τροφής 
(25κιλών) και νερού (τύπου πιπίλας 1/2'΄) 

6. Προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος για την μεταφορά αδέσποτων ζώων 

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

«Παρακαλούμε να εγκρίνετε την χρονική παράταση των εργασιών του έργου μέχρι 
την 30/11/2021. Σύμφωνα με τη σύμβαση του αναφερόμενου έργου θα πρέπει να σας 
προμηθεύσουμε ένα όχημα καινούριο κατάλληλο διαμορφωμένο για τη μεταφορά των 
ζώων. Επειδή όμως η αντιπροσωπεία που θα μας προμηθεύσει καθυστερεί την 
παράδοση του και η μετατροπή του από εξειδικευμένου συνεργείου θα απαιτήσει 
περίπου 45 ημέρες παρακαλούμε να εγκρίνεται την χρονική παράταση των εργασιών 
του έργου μέχρι την 30/11/2021.»  

Το σύνολο των παρεμβάσεων της αρχικής σύμβασης του έργου ολοκληρώθηκαν 
μέχρι και τη 31/8/2021. Επί πλέον δόθηκε εντολή από τη Διευθύνουσα του έργου 
Υπηρεσία στον ανάδοχο, να εκτελέσει εργασίες χρωματισμού των χώρων του 
ιατρείου, των τουαλετών των γραφείων και της κουζίνας καθώς και εργασίες 
επισκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης των χώρων αυτών, εργασίες οι οποίες δεν 
περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη αλλά κρίθηκαν απαραίτητες από τη μη ορθή 
χρήση των χώρων αυτών. Οι προαναφερθείσες βλάβες προκλήθηκαν μετά τη 
σύνταξη της μελέτης και πριν την έναρξη των εργασιών του έργου. Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης λαμαρινών επί των στεγών εργασίες 
που επίσης δεν περιλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση. 

Με την παρούσα ζητούμε την τροποποίηση της με αριθ. 218/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής,  εγκρίνοντας ως χρόνο παράτασης του συνόλου του έργου 
μέχρι και την 30/11/2021 και όχι μόνο για τη παράδοση του αυτοκινήτου. Η 
τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των επί πλέον εργασιών και 
την οικονομική τακτοποίησή τους με τη σύνταξη ΠΚΝΤΜ και ΑΠΕ. 

Μετά από όλα τα παραπάνω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση της με αριθ. 218/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
έγκριση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια 
εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου 
Αμυνταίου» με αναθεώρηση, για διάστημα ενενήντα μιας (91) ημερολογιακές 
ημέρες, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/11/2021 (ημερομηνία λήξης αρχικής 
σύμβασης 31/08/2021).» 

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. 166/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 3070/04-03-2021 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 11111/22-07-2021 αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 04/10/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 218/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου και αντικαθιστά το αποφασιστικό μέρος ως εξής:  

“Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου» με 
αναθεώρηση, για διάστημα ενενήντα μια (91) ημερολογιακές ημέρες, έως 
και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/11/2021 (ημερομηνία λήξης αρχικής 
σύμβασης 31/08/2021).” 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 303/2021 
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. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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