
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   310/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου 
με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου 
Αμυνταίου 2020». 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη 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. 18127/21-10-2022 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 επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                   
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 12/09/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

« Έχοντας υπ’ όψη: 

 Την με αριθμό 245/2020 απόφαση ανάθεσης του έργου «Επισκευές – 
Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020» 
προϋπολογισμού 555.662,95€. 

 τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου η οποία υπογράφηκε στις 21-01-2021 στο 
ποσό των 267.226,03€. 

 Το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022). 
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 Τη με αριθ. πρωτ. 14349/12-08-2022 Δήλωση της αναδόχου εταιρίας για την 
επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου 

Σας αναφέρω τα εξής:  

Στο άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 αναφέρεται «1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων 
διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και 
πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του 
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της 
καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου 
εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το 
διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική 
διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της 
συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. 

β. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη 
δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση, μέχρι την ουσιαστική λειτουργία 
του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων 
και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και 
πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022, επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης 
βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων 
(Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Η έκδοση των πρακτικών του πρώτου εδαφίου αφορά στη μηνιαία 
διακύμανση των τιμών. Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την 
επικράτεια κατά τρίμηνο, ήτοι την αναθεωρητική περίοδο, υπό την έννοια του 
άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα με τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, 
όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών.» 

Η ανάδοχος εταιρία με την αριθ. πρωτ. 14349/12-08-2022 δήλωσή της, επιμηκύνει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου του θέματος, για έξι (6) μήνες, έως και την 28-
2-2023,  εκμεταλλευόμενη το δικαίωμα που της παρέχει η προαναφερόμενη 
νομοθετική διάταξη. Η δήλωση γίνεται εντός του εξαμήνου από τη θέση της 
προαναφερθείσας διάταξης σε ισχύ, δηλαδή από τις 06 – 06 - 2022 με τη 
δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. 

Νέα ημερομηνία περαίωσης η 03/03/2023.» 

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

1. Την παρ. 1α του αριθ. 153 του ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α109) 
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 245/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 934/21-01-2021 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 14349/19-08-2022 αίτηση του αναδόχου 
6. Την από 12/09/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης 
του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581401
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581384
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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Αμυνταίου 2020», σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 153 του ν.4938/2022 
(ΦΕΚ Α’ 109), έως 28/02/2023. 

Νέα προθεσμία περαίωσης η 03/03/2023. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 310/2022 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                       
                                                                                              4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                             
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