
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   129/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, περί 
χορήγησης παράτασης 6ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 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. 23983/30-04-2022 (Β’ 2137), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 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 έξι (6) μέλη. 

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

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7451εξ/04-05-2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3037/1-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, & Περιβάλλοντος, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου 
«Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» ο υπογράφων  
την παρούσα. 

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147) 
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Την με αριθμ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου. 

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων. 

Την αίτηση της αναδόχου  με αριθμ. πρωτ. 7451/26-4-2022 με θέμα «Παράταση της 
6ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου : Κατασκευή εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» για εξήντα τέσσερεις (64) ημέρες. 

Αναφέρουμε τα εξής:  

1) Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :  

• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και 
κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 

•  την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού,  

• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης 

• τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών  

• τη συντήρηση – επισκευές της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας έως την οριστική παραλαβή του έργου  

2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα της 1ης 
ενδεικτικής και των 5 πρώτων αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών 
(παράδοση χρονοδιαγράμματος, δηλώσεις παραλαβής στοιχείων, βιογραφικά 
σημειώματα, μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, ασφαλιστικά συμβόλαια,  
οργανόγραμμα εργοταξίου, δήλωση ανάληψης καθηκόντων, πρόγραμμα 
Υγιεινής και Ασφάλειας, πρόγραμμα ποιότητας, οριστικές μελέτες και μελέτες 
εφαρμογής,  κλπ) 

3) Στο κατασκευαστικό κομμάτι του έργου έχουν γίνει οι ακόλουθες εργασίες :  

a. Δεξαμενή Βιολογικής Επεξεργασίας : γενικές εκσκαφές, μπετόν 
καθαριότητας, ξυλότυποι, σκυροδέτηση 

b. Οικίσκος Ελέγχου : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, 
ξυλότυποι, σκυροδέτηση 

c. Κτίριο ενέργειας : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, ξυλότυποι, 
σκυροδέτηση 

d. Κτίριο Η/Μ εξοπλισμού : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, 
τμήμα ξυλοτύπων, τμήμα σκυροδέτησης 

e. Κτίριο προεπεξεργασίας : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας  

f. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης : ολοκλήρωση και σύνδεση με υφιστάμενο 
δημοτικό δίκτυο 

4) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (άρθρο 20 σελ. 18) προβλέπει την 6η 
αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου στους 16 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 28/10/2022) για την ολοκλήρωση 
κατασκευής όλων των έργων της Ε.Ε.Λ. και να έχει τεθεί σε αποδοτική 
λειτουργία 
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5) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και 
χιονοπτώσεις), που με βάσει τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας αντιστοιχούν σε 57 
ημερολογιακές ημέρες 

6) Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του αναδόχου στην τοποθέτηση οπλισμού 
για ισοδύναμο διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών κατά την εκτίμηση της 
υπηρεσίας    

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή 
μη παράτασης της 6ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η 
τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα πενήντα 
(50) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 17/12/2022. 

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 
28/10/2023.» 

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. 48/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου. 
5. Την αριθ. πρωτ. 7451/26-04-2022  αίτηση του αναδόχου 
6. Την αριθ. πρωτ. 7451εξ/04-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της 6ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου 
«Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», για 
διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 17/12/2022. 

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως 
τις 28/10/2023. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 129/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

         Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

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