
 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   317/2022 

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

Θέμα: Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση 
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου».  

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 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Η Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου με την υπ΄ αριθμ. 105/2022 απόφαση της 
προχώρησε στην ανάθεση σύνταξη της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Αμυνταίου», στην « Αλκων μελετητική ΕΠΕ». 

Στη συνέχεια υπογράφτηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης, σ τις 20/06/2022. 
Ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός 
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Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 10724/27.06.2021 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περ/ντος. 

Στις 12.08.2022 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. 

Στις 05.09.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου 
περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης. 

Σύμφωνα με το Ν.4416/2016 Άρθρο 184 Παράγραφος 3, για την χορήγηση παράτασης 
πέραν της οριακής προθεσμίας, «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν 
να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της 
σύμβασης» 

Έως σήμερα έχουν αναζητηθεί και έχουν εκδοθεί αντίγραφα στελεχών και σχεδίων 
από την ΥΔΟΜ για οχτώ σχολικές μονάδες και έχουν εκδοθεί αντίγραφα των φακέλων 
πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για έντεκα σχολικά κτήρια. 

Λόγω της θερινής περιόδου, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά, δεν κατέστη 
δυνατό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτοψίες για τον λόγο αυτό 
εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης 
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Αμυνταίου» για διάστημα τριών μηνών ήτοι έως και την 
20.01.2023.» 

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

1. Τις διατάξεις του εδ. ζ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. 105/2022 απόφαση ΟΕ 
3. Την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Περ/ντος 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης 
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου», για διάστημα τριών μηνών 
ήτοι έως και την 20.01.2023. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 317/2022 

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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