
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 29/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 144/2022 

 

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης 

(αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6 του μήνα Σεπτεμβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα 

γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 8503 – 

02/09/2022 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) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    2) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   3) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   4) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   5) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  
 

 

 

 

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. 
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Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο 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 του Δήμου Στυλίδας η εισήγηση – 

υπόμνημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», για την έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & 

αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» 

Α) Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, συντάχθηκε η αρ.49/2021 

μελέτη, προϋπολογισμού 1.463.250,00 € (με ΦΠΑ 24%). 

2. Με την υπ΄αριθμ.94/2021 (ΑΔΑ:ΩΑΛΔΩ1Ζ-ΕΗΕ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι για την κατασκευή του έργου. 

3. Με την υπ΄αριθμ. 110/2021 (ΑΔΑ:ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου 

Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.. 

4. Στις 30-09-2021 υπεγράφη η Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009287203) του έργου με το  

υπ΄αριθμ πρωτ.9496, στο ποσό των 980.143,12 € (με ΦΠΑ 24%) με προθεσμία 

περαίωσης δώδεκα (12) μήνες. 

5. Με την υπ΄αριθμ πρωτ. 1525/31-08-2022 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του 

χρόνου περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-01-2023.  

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας 

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το 

άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση του 

οφείλεται στους κάτωθι λόγους: 

 Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή και σε 

συνδυασμό με τη φύση και ιδιαιτερότητα των εκτελούμενων εργασιών και τις 

ποιοτικές απαιτήσεις του έργου. 

 Λόγω της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19 

 Λόγω των πρόσθετων εργασιών που απαιτήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί 

η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, ήτοι η προμήθεια και εγκατάσταση 

σωλήνων HDPE και καλωδίου διατομής 4x1,5 mm (για την ζέυξη του 

αντλιοστασίου με το φρεάτιο εκτόνωσης και  το φρεάτιο έλξης καλωδίων), την 

τροποποίηση φρεατίων και την αύξηση του ποσοστού σκληρότητας εδαφών. 

 Την εκτέλεση νέων πρόσθετων εργασιών όπως αυτές συμπεριλήφθηκαν στον 1
ο
 

Α.Π.Ε. 
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 Απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες (σύνταξη 2
ου

 Α.Π.Ε.). 

 

                            Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) 

μήνες ήτοι έως 31-01-2023, για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης 

(αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», με 

ανάδοχο την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε..  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) 

μήνες ήτοι έως 31-01-2023, για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης 

(αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας», με 

ανάδοχο την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε..  

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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