
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 24/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 121/2022 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας 

περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών 

υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19 του μήνα Ιουλίου του 

έτους 2022 και ώρα 12:00 μμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία 

του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 7011 – 15/07/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: Ψ2ΕΑΩ1Ζ-Ω6Χ



Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πέμπτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του 

έργου του τίτλου καθώς και η αριθμ. πρωτ. 6367/30-06-2022 αίτηση της αναδόχου 

εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. με την οποία ζητείται  η  έγκριση  παράτασης γενικής 

προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση 

ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»  του 

Δήμου Στυλίδας προϋπολογισμού μελέτης  50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα μέχρι την 30/09/2022   

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. 101/2021  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Στυλίδας.  

 Την 13/08/2021 έγινε η πρόσκληση της Δημάρχου προς τους οικονομικούς 

φορείς περί υποβολή προσφοράς, με αριθμ πρωτ. 7873 (ΑΔΑΜ : 

21PROC009073650) 

 Την 26/08/2021 υποβλήθηκαν οι οικονομικές προσφορές με αριθμ. πρωτ. 8234 

από την ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. και 8235 από την ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.  

 Την 31/08/2021 με αριθμ. πρωτ. 8376 έγινε η αριθμ 215/2021 απόφαση 

Δημάρχου περί ανάθεσης του έργου στην ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.    

 Την 15/09/2021 υπογράφτηκε η σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 8936/15-09-2021 

(ΑΔΑΜ 21SYMV009206741) με την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. για ποσό 

49.119,55€  με  ΦΠΑ 24%. 

 Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έως την 15/09/2021 δηλ. 

εξήντα (60)  ημερολογιακές ημέρες 

 Την 18/11/2021 με την αριθμ 265/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας 

περαίωσης εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/12/2021 

 Την 21/12/2021 με την αριθμ 294/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας 

περαίωσης εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/03/2022 

 Την 14/03/2022 με αριθμ 35/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας 

περαίωσης εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/05/2022 

ΑΔΑ: Ψ2ΕΑΩ1Ζ-Ω6Χ



 Την 18/05/2022 με αριθμ 73/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας 

περαίωσης εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/07/2022 

 Το έργο λειτουργεί προσωρινά αφού έχουν συνδεθεί οι σωλήνες της 

υδρομάστευσης με τις υφιστάμενες σωλήνες  

   

 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΕ055-2003ΣΕ05500005 σε βάρος του ΚΑ 

63.7312.0005 συνολικού ποσού 49.119,55€ 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Με την παρούσα εισήγηση κρίνεται ότι η αιτούμενη από τον ανάδοχο του έργου 

ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.  χορήγηση  παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου για χρονικό 

διάστημα  έως 30/09/2022,  είναι προς το συμφέρον του έργου και αποσκοπεί στην 

εύρυθμη εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. 

Οι λόγοι που προτείνεται  η χορήγηση παράτασης του χρόνου είναι : 

 Απαιτούνται  πρόσθετες εργασίες  δηλ προμήθεια και εγκατάσταση διπλού 

αγωγού πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 160mm 10atm, μήκους 2*300=600m, 

για την σύνδεση με το υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης 

(αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της ΔΕ Εχιναίων». Η ανάδοχος 

εταιρεία έχει ήδη προμηθευτεί στο σύνολο τους σωλήνες και βρίσκονται στο 

χώρο του έργου. Η πρόσθετη ποσότητα των αγωγών, πρέπει να συμπεριληφθεί 

σε Α.Π.Ε. καθώς και η πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών προς 

εκτέλεση  που υπολογίζεται σε περίπου 6.000 ευρώ, η οποία διαφοροποιείται 

της αρχικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης του σχετικού κονδυλίου αναθεώρησης 

του προϋπολογισμού, βάσει των εκδοθέντων συντελεστών αναθεώρησης με το 

ΦΕΚΒ΄5983/20-12-2021, η οποία (δαπάνη) δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς αφού δεν είχαν δημοσιευτεί οι σχετικοί 

συντελεστές αναθεώρησης ανά τιμολογιακό άρθρο.   

 Από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι επίκειται η ολοκλήρωση του υποέργου 2 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ & 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ) ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» έως τις 30/9/2022 

γεγονός που καθιστά απαραίτητη την περάτωση της υπόψη εργολαβίας 

(υποέργο 1)  

 Απαιτείται τακτοποίηση των ποσοτήτων – αναθεωρήσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 156 του ν.4412/2016, καθότι είναι κρίσιμο για την περαίωση των 

εργασιών.  
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την χορήγηση  παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών 

υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»  για χρονικό 

διάστημα  έως 30/09/2022  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  σύμφωνα  με τα  άρθρα 2 παρ 

1.3 και  147 του Ν 4412/2016  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν 

3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 1 εδαφ η  Ν 

4623/2019 και με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 9 εδαφ. Α του Ν 4625/2019  για την 

έγκριση χορήγησης παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με 

τίτλο  «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο 

της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς» για χρονικό διάστημα έως 30/09/2022. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την έγκριση χορήγησης παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του 

έργου με τίτλο  «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση 

Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς» για χρονικό διάστημα έως 

30/09/2022.  

  

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: Ψ2ΕΑΩ1Ζ-Ω6Χ
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