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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 33/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00πμ έως 12.00 μ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.6487/3-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί
συνόλου επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)
5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

Αριθ.Απόφ. 170/2022
ΘΕΜΑ: ‘Έγκριση χορήγησης 2 παράτασης της ενδεικτικής προθεσμίας του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
ης

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την
εισήγηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η
Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή
και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους»
Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»
Επίσης απέστειλε και την αριθ.πρωτ.6462/3-6-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου , στην οποία ανέφερε τα εξής:
Σχετ:
1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
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3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την με αρ. πρωτ. 2065/2-3-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008220697 2021-03-02) Σύμβαση Κατασκευής
Έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το παραπάνω έργο
6. Την υπ. αριθμ 37/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης 1 ης
παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου μέχρι 2-6-2022
7. Την υπ. αριθμ. 4288/6-05-2022 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της ενδεικτικής
προθεσμίας του έργου όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ
8. Την υπ. αριθμ. 6446/3-06-2022 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης
της ενδεικτικής προθεσμίας του έργου όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ
Με υπ. αριθμ. 4288/6-05-2022 αίτημα του αναδόχου ζητείται παράταση της ενδεικτικής προθεσμίας
του έργου του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ μέχρι 2-10-2022 (4 μήνες). Η αιτηθείσα
παράταση ζητείται λόγω ραγδαίας αύξησης των τιμών την τελευταία περίοδο λόγω πανδημίας covid σε
συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία(πρωτοφανής εκτίναξη καυσίμων, ενέργειας ,πρώτων υλών και
υλικών).
Σύμφωνα με υπ. αριθμ 37/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης 1 ης
παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου μέχρι 2-6-2022.
Στις 4-5-2022 εκδόθηκε δελτίο τύπου από το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο
προωθείται πακέτο παρεμβάσεων στο οποίο περιλαμβάνεται επιμήκυνση της προθεσμίας εκτέλεσης των
έργων κατά 6 μήνες.
Στην παρούσα φάση έχει κατατεθεί κατατεθεί Τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου 1325/112/01.06.2022:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία προβλέπονται τα
ακόλουθα:

Επειδή δεν έχει δημοσιευτεί το σχετικό ΦΕΚ η υπηρεσία μας δεν μπορεί στην παρούσα φάση να κάνει
αποδεκτό το συγκεκριμένο λόγο.
Ωστόσο με το υπ. αριθμ. 6446/3-06-2022 συμπληρωματικό αίτημά του ο ανάδοχος επικαλείται και
άλλους λόγους για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης οι οποίοι είναι οι εξής:
i. Το έργο κατασκευάζεται με καθημερινή παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας η οποία
πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και διερευνητικές τομές σε συνεργασία με την εταιρία μας.
Διαδικασία που απαιτεί την επισταμένη εργασία όλων αλλά παράλληλα είναι χρονοβόρα με
αποτέλεσμα να έχουμε αναπόφευκτες καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα υπήρξαν και
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αρχαιολογικά ευρήματα και για το λόγο αυτό η εφορεία αρχαιοτήτων Δράμας ζήτησε τη
διευκόλυνση των ανασκαφικών εργασιών ,γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση στο
χρονοδιάγραμμα του έργου τουλάχιστον 2 μηνών.
ii.
Οι εργασίες της μετατόπισης των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιφέρουν πάντα
καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων ύδρευσης. Για την υπό κατασκευή εργολαβία ο
μελετητής προέβλεψε κατ΄εκτίμηση την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω σε ποσοστό 5%.
Αποδεικνύεται όμως ότι το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο στην πραγματικότητα και έτσι
δυσχεραίνεται η εκσκαφή , αυξάνεται ο όγκος της απαιτούμενης εργασίας και η ετοιμότητα
του εργατικού δυναμικού . Αναπόφευκτες είναι λοιπόν οι καθυστερήσεις και σε αυτές τις
περιπτώσεις.
iii.
Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, είναι η αντιμετώπιση
ιδιωτικών συνδέσεων που έγιναν από τους κατοίκους, σε τυχαίες θέσεις και ανάλογα με τις
ανάγκες του καθενός, χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και χωρίς φυσικά να
υπάρχει αποτύπωση αυτών.
και αιτείται παράταση της ενδεικτικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες δηλαδή από 02/06/2022 ως
02/8/2022.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη χορήγηση της 2ης παράτασης της ενδεικτικής προθεσμίας του έργου όπως αυτή αναφέρεται στο
άρθρο 6 της ΕΣΥ (με αναθεώρηση) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», του αναδόχου με την επωνυμία «« Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»., 2-08-2022 (2 μήνες) .
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και
την παρ.9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
3. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο
ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι
όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της ενδεικτικής προθεσμίας του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», όπως αυτή
αναφέρεται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ (με αναθεώρηση), κατά δύο (2) μήνες, έως 2-08-2022, για τους λόγους
που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 170/2022
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

