
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   147/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 
οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 147.925,70€, 
περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 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. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 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, Πρόεδρος                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 16/05/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17037/12-11-2021 έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα 
του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου» 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 
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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. 19959/11-11-2021 σύμβαση του έργου. 

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

Τη με αριθ. 14/2022 και ΑΔΑ: 6ΙΑ8ΩΨΛ-Μ1Χ απόφαση της Ο.Ε. με τη οποία 
εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών του έργου.  

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 7708/04-05-2022 αίτηση της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, 
αναδόχου του έργου. 

Αναφέρω τα εξής:  

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση υφιστάμενων 
κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και κοινόχρηστων χώρων, στον οικισμό εργατικών 
κατοικιών της Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. Θα πραγματοποιηθούν 
παρεμβάσεις στον οικισμό των παλιών και των νέων εργατικών κατοικιών εκτός από 
το τμήμα του οικισμού το οποίο βρίσκεται δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο. 

Στις παλιές εργατικές κατοικίες θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι μέσα στους 
οικισμούς. Η παρέμβαση θα γίνει στους τσιμεντοστρωμένους δρόμους καθώς η 
κατάσταση τους μετά από τόσα χρόνια χρήσης και κύκλων (όπως λέγεται) παγετού, 
χρειάζονται καινούργια οδοστρωσία. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει πάνω από την 
τσιμεντόστρωση, χωρίς να αφαιρεθεί και θα έχοντας τον ρόλο της υπόβασης. 

Στο τμήμα του νέου οικισμού δίπλα από το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου επίσης θα γίνει 
ασφαλτόστρωση, από την είσοδο του οικισμού μέχρι και τον χώρο γύρω από την 
πλατεία. 

Στο πυκνότερο και μεγαλύτερο τμήμα του νέου οικισμού των εργατικών κατοικιών 
(απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου), θα γίνει το μεγαλύτερο μέρος των 
εργασιών, καθώς θα ασφαλτοστρωθούν όλοι οι δρόμοι μέσα στον οικισμό και ο 
περιμετρικός δρόμος. 

Το έργο πραγματοποιείται κυρίαρχα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς και 
ανεμπόδιστης διέλευσης πεζών και οχημάτων από τις δημοτικές οδούς και πλατείες 
όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις. Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται βελτίωση της 
αισθητικής  των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι εξυπηρετούν σε 
καθημερινή βάση σημαντικό όγκο διερχόμενων δημοτών.  

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

«Αξιότιμε, 

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των 
εργασιών, του παραπάνω αναφερόμενου έργου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) 
μηνών, έως τις 09-10-2022. Οι λόγοι που οδήγησαν στο αίτημα αυτό είναι οι εξής: 

- Η αναμονή έως και σήμερα, έκδοσης της απόφασης έγκρισης των 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών 

- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή εκτέλεσης 
του έργου (θερμοκρασίες υπό του μηδενός) το προηγούμενο χρονικό διάστημα και 
καθιστούσαν απαγορευτική την εκτέλεση μεγάλου μέρους των εργασιών, 
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- Οι ιδιαίτερες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας SARS-CoV-2 (μεγάλοι χρόνοι 
παράδοσης υλικών - προϊόντων). 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.» 

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει προχωρήσει στις προκαταρκτικές εργασίες 
όπως είναι η αποτύπωση του φυσικού εδάφους οι εγκρίσεις των υλικών κλπ. Δεν έχει 
εκτελέσει όμως καμία εργασία σύμφωνα με τη μελέτη το έργου. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στη φύση του έργου, σε συνδυασμό με στις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν τους τελευταίους μήνες στη περιοχή, των οποίων τα κύρια 
χαρακτηριστικά είναι οι βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες. 
Επίσης αναμένεται η έκδοση απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για όπως απαιτείται από τη ισχύουσα  νομοθεσία. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των 
εργασιών- σύμβασης, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή 
μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου». Σε περίπτωση που εγκριθεί 
παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν 
είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 
09/10/2022 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/06/2022).» 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ως ισχύουν 
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 14/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 248/2021 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την με αριθ. πρωτ. 19959/11-11-2021 σύμβαση του έργου. 
6. Την αριθ. πρωτ. 7708/04-05-2022  αίτηση του αναδόχου 
7. Την από 16-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
8. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου», με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) 
ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 09/10/2022 
(ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/06/2022). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 147/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.                                                                                                      
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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