
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   349/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 32/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€, περί χορήγησης 
παράτασης ενδεικτικών προθεσμιών. 

Στο Αμύνταιο, στις 18 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμυνταίου, 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. 
69136/05-11-2021 (Β’ 5138), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17033/12-11-
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 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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 16198/29-10-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με 
τίτλο «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου» και 
συγκεκριμένα τα κάτωθι : 
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 Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 4153/30-03-
2021, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 25 Μαρτίου 2022 ως γενική 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών  

 Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 4206/31-
03-2021, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο 
υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση. 

 Το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4863/14-04-2021 έγγραφο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας 

 Την αριθ. 104/2021 (ΑΔΑ:Ψ1Θ2ΩΨΛ-706) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, ως προϊσταμένη αρχή του έργου, σύμφωνα 
με την οποία χορηγήθηκε παράταση των ενδεικτικών τμηματικών 
προθεσμιών, ως εξής: 

- 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/05/2021 

- 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/06/2021 

- 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 27/08/2021 

 την αριθ. πρωτ. 84/12-05-2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 
παράτασης των ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ως εξής : 

- 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/07/2021 

- 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/08/2021 

- 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 27/09/2021 

η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ. 5 έχει 
εγκριθεί σιωπηρά διότι παρήλθε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεση της αίτησης δίχως η Προϊσταμένη Αρχή να λάβει απόφαση και 
συνεπώς η σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης 
προθεσμίας.  

 την αριθ. πρωτ. 125/22-07-2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 
παράτασης των ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ως εξής : 

- 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/09/2021 

- 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/10/2021 

- 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/11/2021 

η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ. 5 έχει 
εγκριθεί σιωπηρά διότι παρήλθε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεση της αίτησης δίχως η Προϊσταμένη Αρχή να λάβει απόφαση και 
συνεπώς η σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης 
προθεσμίας.  

 Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τις 
διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/2021. 

 Τα στοιχεία της μελέτης του έργου. 

 Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων. 

 Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 185/29-
10-2021, σύμφωνα με την οποία αιτείται νέα παράταση των ενδεικτικών 
τμηματικών προθεσμιών, ως εξής : 
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- 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 29/12/2021 

- 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 29/01/2022 

- 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 29/03/2022 

- 4η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 29/05/2022  

 Το αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Σκλήθρου 

 Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει εργασίες παρά μόνο έχει 
προβεί σε αρχικές εργασίες αποτύπωσης του εδάφους, τοποθέτησης 
πληροφοριακής πινακίδας, υποβολή δικαιολογητικών για έγκριση υλικών κλπ. 
και επιπλέον έχει προσκομίσει διάφορα υλικά (σωληνώσεις, 
προκατασκευασμένοι δακτύλιοι σκυροδέματος για φρεάτια κλπ.) σε περιοχή 
πλησίον των θέσεων εκτέλεσης των έργων 

 Ότι από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου προέκυψαν 
διάφορα ζητήματα όπως : 

 Προβλήματα ομαλής εκτέλεσης των διαδικασιών παραγγελίας - 
προμήθειας υλικών και γενικά εκτέλεσης των εργασιών  λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού Covid 
19 (αυξημένα μέτρα υγειονομικής προστασίας προσωπικού, προβλήματα 
στην ομαλή τροφοδοσία των απαραίτητων υλικών και του εξοπλισμού 
λόγω διακοπής λειτουργίας ή υπολειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, 
δυσχέρειες στην ομαλή διακίνηση εγχώριων αλλά και εισαγόμενων 
προϊόντων, περιορισμοί κυκλοφορίας που δημιούργησαν προβλήματα 
μετακινήσεων στο εργαζόμενο προσωπικό κλπ.).  

 Ότι έως σήμερα δεν έχει γίνει η πληρωμή του 1ου λογαριασμού 
(προκαταβολής) η οποία έχει εγκριθεί από τη Δ.Υ. την 07/05/2021 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την συζήτηση στην Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό 
Συμβούλιο) και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης στις 
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου καθώς και στη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου. 

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας προτείνεται να εγκριθεί 
παράταση με αναθεώρηση ως εξής: 

- 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 28/11/2021 

- 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 28/12/2021 
- 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 28/02/2022 

- 4η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως την 28/04/2022  

Εφόσον εγκριθεί η παραπάνω πρόταση προκαλείται υπέρβαση της αρχικής 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών (25/03/2022) του έργου και γι’ αυτό 
προτείνεται να εγκριθεί και παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας 
έως την 25/10/2022, δηλαδή για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών.» 

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. 104/2021 απόφαση Ο.Ε. 

ΑΔΑ: ΩΝΑΙΩΨΛ-ΞΨΙ



4. Την αριθ. 221/2020 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την με αριθ. πρωτ. 4153/30-03-2021 σύμβαση του έργου. 
6. Την αριθ. πρωτ. 185/29-10-2021 αίτηση του αναδόχου 
7. Την αριθ. πρωτ. 16198/29-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου 
8. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης στις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου με τίτλο «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου 
Αμυνταίου», με αναθεώρηση ως εξής: 

- 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 28/11/2021 
- 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 28/12/2021 
- 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 28/02/2022 

- 4η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 28/04/2022  

Β. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», με 
αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών 
έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 25/10/2022 (ημερομηνία λήξης αρχικής 
σύμβασης 25/03/2022). 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 349/2021 
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. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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