
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ.   16 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  299/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση χορήγησης 2ης (δεύτερης) παράτασης συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού – 
εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου».  
 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 16 Μαΐου 2012  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3170 /11-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 8) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 299: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Αθηνά Καραθανάση προϊσταμένη 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ξάνθης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής :  

Α.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Η Αρ. 65187/5185/16-11-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

Τμήμα Υδραυλικών Έργων Έγκρισης της μελέτης των τευχών δημοπράτησης του έργου του τίτλου 
2. Η Αριθμ. 869/01-03-2011/Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία 

εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ305636 με προϋπολογισμό 
738.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.. 

3. Η απόφαση 1095/28-3-2011 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία 
προεγκρίθηκε η υλοποίηση της εργολαβίας του έργου του τίτλου 

4. Η απόφαση 7875/1856/17-6-2011 του τμήματος Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοοπρασίας που έγινε στις 1-6-2011 για την ανάδειξη 
του αναδόχου κατασκευής του έργου του τίτλου και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με το Γ.Ε. και Ε.Ο. 18% 
264.878,23 € (χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), δηλαδή με τεκμαρτή 
έκπτωση 47,78% 

5. Η Σύμβαση που υπογράφηκε την 16η Αυγούστου 2011 για ποσό 385.377,14 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή 
313.314,75 € για εργασίες και 72.062,39 € για Φ.Π.Α.. 

6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. που είναι διακόσιες σαράντα 
(240) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή την 12-04-2012. 

7. Η με αρ. πρωτ. 65225/Ξ-ΔΤΕ-2703 / 27-10-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ξάνθης για έγκριση της 1ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με 
αναθεώρηση μέχρι 12-05-2012 

8. Η με αρ. πρωτ. 68717/Ξ-ΔΤΕ-2885 / 09-11-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ξάνθης για έγκριση του 1ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος 

 
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Με την από 09-04-2012 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», αιτείται την 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 04-07-2012, δηλαδή πενήντα τρεις (53) 
ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από την δριμύτητα 
της κακοκαιρίας των φετινών χειμερινών μηνών και επιπρόσθετα λόγω του ότι μεγάλο μέρος του έργου 
είναι η κατασκευή δικτύου στον οικισμό Ρύμης που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και η πρόσβαση γίνεται 
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από χωμάτινο δρόμο. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών ήταν αδύνατη η προσέγγιση και εργασία 
των μηχανημάτων στον υπόψη οικισμό, λόγω των χιονοπτώσεων και των βροχών.  

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ο φετινός χειμώνας ήταν από τους δριμύτερους και από τους μακροσκελέστερους των τελευταίων 
χρόνων. 

Πράγματι όπως αποτυπώνεται στο ημερολόγιο εργασιών του έργου, υπήρχαν 53 ημέρες ακατάλληλες για 
την εκτέλεση εργασιών. Αναλυτικά παρακάτω απαριθμούνται οι ακατάλληλες ημέρες. 
 

Ημέρες ακατάλληλες για εργασία 
όπως αποτυπώνονται από το 

ημερολόγιο εργασιών 
 

Σύνολο ημερών Αιτιολογία ακαταλληλότητας 

16-26 /12/2011 10 Παγωνιά, βροχή και χιόνι 
6-8 /01/2012 2 Βροχή 

   
14-22 /01/2012 8 Παγωνιά 

27,30,31 /01/2012 3 Παγωνιά, βροχή και χιόνι 
Όλος ο Φεβρουάριος 29 Παγωνιά, βροχή και χιόνι 

2/3/2012 1 Παγωνιά, βροχή και χιόνι 

   
ΣΥΝΟΛΟ 53  

 
Τονίζεται ότι οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν στο χρονικό αυτό διάστημα αφορούσαν κυρίως σε 
σκυροδετήσεις.  
Επιπρόσθετα για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρύμης, σημειώνεται ότι ο 
οικισμός βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και η πρόσβαση γίνεται από χωμάτινο δρόμο κακής κατάστασης. 
Κατά τους χειμερινές μήνες λοιπόν ήταν αδύνατη η προσέγγιση και εργασία τόσο των μηχανημάτων όσο 
και των ιδιωτικών οχημάτων στον υπόψη οικισμό, διότι ακόμη και τις ημέρες που καιρικές συνθήκες ήταν 
ήπιες για εκτέλεση εργασιών ο εν λόγω χωματόδρομος ήταν αδιάβατος για τα μηχανήματα λόγω των 
χιονοπτώσεων και βροχών που είχαν προηγηθεί. 
Επί πλέον, και για τις εργασίες εκσκαφών των δεξαμενών υπήρχαν δυσκολίες είτε λόγω του ότι το έδαφος 
ήταν παγωμένο είτε λόγω δυσκολίας κίνησης των μηχανημάτων στη λάσπη. 
Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της ΠΑΜΘ με την 
από 09-05-2012, θέμα 1ο (αρ. πρωτ.: 5 / 09-05-2012)γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης 2ης (δεύτερης) 
παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ με το αρ. πρωτ. 2869 / 08-05-2012 έγγραφο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της 
για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω      

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση χορήγηση 2ης (δεύτερης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με 
αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού –
εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά 
πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις  04-07-2012. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 
 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  

 
Εγκρίνει την  χορήγηση 2ης (δεύτερης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου 
«Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού –εξωτερικού δικτύου στο Δήμο 
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Σελέρου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά πενήντα τρεις (53) 
ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις  04-07-2012. 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 299/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 
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