
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   213/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Αισθητική – Λειτουργική ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και 
Γυμνασίου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 202.993,91€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 12694/22-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα 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                      Μπάντης Ιορδάνης                                   
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                                 Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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 15/07/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3584/16-03-2021 έγγραφο της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το 
οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου 
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 
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. 3570/16-03-2021 σύμβαση του έργου. 

Τη με αριθ. 247/2021 και ΑΔΑ:ΨΦ55ΩΨΛ-08Ο με την οποία εγκρίθηκε παράταση 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για διάστημα τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών έως και την 12-10-2021.  

Τη με αριθ. 304/2021 και ΑΔΑ: 6ΔΟΒΩΨΛ-Μ7Α με την οποία εγκρίθηκε παράταση 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για διάστημα ογδόντα (80) 
ημερολογιακών ημερών έως και την 31-12-2021. 

Τη με αριθ. 387/2022 και ΑΔΑ: ΩΦΓ9ΩΨΛ-ΞΒΑ με την οποία εγκρίθηκε παράταση 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για διάστημα ογδόντα (80) 
ημερολογιακών ημερών έως και την 30-04-2022. 

Τη με αριθ. 110/2022 και ΑΔΑ:652ΡΩΨΛ-ΩΒΟ με την οποία εγκρίθηκε παράταση 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για διάστημα ενενήντα δύο (92) 
ημερολογιακών ημερών έως και την 31-07-2022. 

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

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 10939/29-06-2022 αίτηση της POLIS 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου. 

Αναφέρω τα εξής:  

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης των σχολικών μονάδων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Αμυνταίου και 
των πεζοδρομίων των παρακείμενων οδών. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να 
επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι: 

 η ανακατασκευή του πεζοδρομίου Γυμνασίου, 

 η ανάπλαση πεζοδρομίων δημοτικής οδού Κήπων, 

 παρεμβάσεις στην αυλή του Ενιαίου Λυκείου, 

 παρεμβάσεις στον διάδρομο καθόδου προς το κτήριο του Ενιαίου Λυκείου. 

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

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 5ΗΣ Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του 
έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 3570/16-03-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου: 
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 202.993,91 €, η συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του παραπάνω έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 
εργασιών: 12/09/2021) δηλαδή από την 16η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη. Στο έργο 
ΔΕΝ υπάρχει αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την έναρξη των εργασιών. 
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Έως σήμερα έχουν δοθεί τέσσερις (4) παρατάσεις στην κατασκευή του έργου έπειτα 
από τις: α) με αριθμ. πρωτ. 11442/28.07.2021 αίτηση παράτασης των εργασιών κατά 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 12/10/2021, β) με αριθμ. πρωτ. 
13399/09-09-2021 αίτηση παράτασης των εργασιών κατά τριάντα (80) ημερολογιακές 
ημέρες, ήτοι έως 31/12/2021, γ) με αριθμ. πρωτ. 17877/26-11-2021 αίτηση 
παράτασης των εργασιών κατά τριάντα (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 
30/04/2022 και δ) με αριθμ. πρωτ. 4774/31-03-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών 
κατά ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/07/2022. 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ κατά την 
εκτέλεση του έργου προέκυψαν απρόβλεπτες και νέες εργασίες με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και ολοκλήρωση των 
πιστοποιήσεων του έργου. 

Με το παρόν έγγραφο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία μας, 
έγκαιρα, ζητά από την Υπηρεσία σας να προβεί στην χορήγηση παράτασης του 
χρόνου κατασκευής του έργου κατά διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως: 30-09-2022. 

Για τους παραπάνω λόγους, σας αποστέλλουμε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 
αναπροσαρμοσμένο (το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση 
παράτασης των προθεσμιών, άρθρο 5 παρ. 4 Ν.1418/84).» 

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις στα 
πεζοδρόμια της οδού Κήπων, τις παρεμβάσεις στην αυλή του Ενιαίου Λυκείου και τις 
παρεμβάσεις στον διάδρομο καθόδου προς το κτήριο του Ενιαίου Λυκείου. Επίσης 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη απρόβλεπτων και νέων εργασιών κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, οι οποίες θα αναλυθούν στον υπό σύνταξη 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, την έως τώρα εξέλιξη του έργου και τις 
εργασίες που υπολείπονται 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 «Αισθητική, Λειτουργική, 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου 
και Γυμνασίου Αμυνταίου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών 
προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εξήντα μίας (61) 
ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/09/2022 
(ημερομηνία λήξης σύμβασης 31/07/2022).» 

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. 110/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 387/2021 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. 286/2020 απόφαση Ο.Ε. 
6. Την με αριθ. πρωτ. 3570/16-03-2021 σύμβαση του έργου. 
7. Την αριθ. πρωτ. 10939/29-06-2022  αίτηση του αναδόχου 
8. Την από 15/07/2022-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
9. Την εισήγηση του Προέδρου  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή πεζοδρομίων και υπαίθριων 
χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου», με 
αναθεώρηση, για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και 
την (ημερομηνία περαίωσης) 30/09/2022 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 
31/07/2022). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 213/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
        Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.                                                                                                      
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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