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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:16/2019 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου – 
2η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας και κατ  επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με 
αναθεώρηση για την 3η & 4η  ενδεικτική τμηματική προθεσμία του 
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», με αριθμό μελέτης: 12/2017 και 
αριθμό έργου: 2/2019.   
  
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 18-9-2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 19919/13-9-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη 
και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών   (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά   (27): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
8. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  
12. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΕΣΚΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ  
19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
26. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

4. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 
του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ   Πατσαλάς Κωνσταντίνος Παρών 
  ΛΗΤΗΣ   Χατζηαντωνίου Απόστολος Παρών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ   Μοσχόπουλος Αθανάσιος Παρών 
  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Αραμπατζίδου Μαρία Παρών 
  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   Σπυρόπουλος Πάτροκλος Παρών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ   Παπαδόπουλος Γεώργιος Παρών 
  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος Παρών 
  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ   Σαραμούρτσης Χρήστος Παρών 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. 
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης 
Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Δ.Σ. κ. Λαζαρίδης Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κα Ευαγγελία Δρόσου,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού 
ανέγνωσε το  12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην 
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κα Τόλια 
Ελένη η οποία ανέφερε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
3. Την υπ΄ αρίθμ. 12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ» & προϋπολογισμό 
266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που 
την συνοδεύουν. 

4. Την υπ΄ αρίθμ. 1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης. 

5. Την υπ΄ αρίθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου  με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω 
απόφασης. 

6. Την υπ΄ αρίθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 
9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που 
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αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και 
εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 

7. Την υπ΄ αρίθμ. 5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 105.351,70 
ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και 
του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη. 

8. Το από 10-04-2019 (αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά την 
παράταση της 1ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) 
ημέρες. 

9. Την υπ΄ αρίθμ. 228/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1ης ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.  

10. Το από 09-05-2019 (αρ. πρωτ. 9834/09-05-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά την 
υποβολή παρατηρήσεων στα πλαίσια του έργου. 

11. Το από 16-05-2019 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 
12. Το από 20-05-2019 (αρ. πρωτ. 10556/20-05-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά το 

δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΩ στα πλαίσια του έργου του θέματος. 
13. Το υπ΄ αρίθμ. 825/29-05-2019 έγγραφό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω., που αφορά την ενημέρωσή μας 

ότι το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να μετατοπιστεί. 
14. Την από 31-05-2019 (αρ. πρωτ. 11524/31-05-2019) αίτημα του αναδόχου, με την οποία 

ζήτησε την χορήγηση παράτασης της ως άνω προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες. 
15. Το υπ΄ αρίθμ. 11885/05-06-2019 έγγραφό μας (το οποίο επισυνάπτεται), που αφορά την 

ενημέρωση του αναδόχου για τις ενέργειές μας & την αποστολή στοιχείων. 
16. Την υπ΄ αρίθμ. 241/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2ης 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και 
τις 09-08-2019.  

17. Το από 25-06-2019 (αρ. πρωτ. 13706/25-06-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά 
την λήψη διευκρινήσεων επί των θεμάτων που τέθηκαν για το έργο, μεταξύ αυτών και το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των κολώνων του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ από 
την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

18. Το υπ΄ αρίθμ. 6590/25-06-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, που αφορά την καταβολή 
δαπάνης ποσού 11.743,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου η 
ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. 
και την απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου του θέματος. 

19. Το υπ΄ αρίθμ. 16033/17-07-2019 έγγραφό μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για 
την διακοπή του έργου. 

20. Το από 18-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) μας προς την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την απόλυση του αρχαιολόγου 
λόγω της διακοπής εργασιών του έργου. 

21. Την υπ΄ αρίθμ. 16418/18-07-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας που αφορά την διακοπή 
των εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η 
παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή 
του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

22. Το από 26-08-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) του Τομεάρχη Κατασκευών Π.Δ.Θ. της 
ΔΕΔΔΗΕ. με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το έργο της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 9500/19/544 
(& που ενδιαφέρει τον Δήμο μας) ολοκληρώθηκε στις 22-08-2019. 

23. Την υπ΄ αρίθμ. 18973/02-09-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας, που αφορά την άρση 
της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου 
της ΔΕΔΔΗΕ. 

24. Το υπ΄ αρίθμ. 18980/02-09-2019 έγγραφό μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού 
(αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος. 

25. Την υπ΄ αρίθμ. 18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας που αφορά την διακοπή 
εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) 
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του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου 
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. 

26. Το ημερολόγιο του έργου. 
27. Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος. 

 
Ο ανάδοχος με την από 05-08-2019 (αρ. πρωτ. 17698 / 05-08-2019) 

επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση δεύτερης παράτασης της 2ης 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας - μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι 
χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών - του έργου κατά δύο (2) 
μήνες, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του 
έργου για το ίδιο διάστημα, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κατά οκτώ (8) μήνες, λόγω: 
 της διακοπής των εργασιών σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 16418/18-07-2019 

Διαταγή της Δ.Υ. για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. - Χ.Τ. & την απομάκρυνση 
εμποδίων - στην περιοχή του έργου - από την ΔΕΔΔΗΕ, 

 της επαναπρόσληψης αρχαιολόγου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου και  
 των ενδεχόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών εν΄ όψη της φθινοπωρινής & 

χειμερινής περιόδου. 
 
Η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου - λόγω της 

αλληλουχίας / είδος των εργασιών - συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες 
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου για το ίδιο διάστημα, μεταξύ των άλλων 
και τις προθεσμίες της 3ης & 4ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.  

 
Επομένως, η χορήγηση παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) της 2ης ενδεικτικής 

τμηματικής προθεσμίας, κατ΄ επέκταση, αφορά και την 3η & 4η  ενδεικτική τμηματική 
προθεσμία του έργου με τη χορήγηση της αντίστοιχης παράτασης τους για το ίδιο 
διάστημα. 

 
Αναλυτικότερα, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος και κατά τη 

διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου, από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι και σήμερα, προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις: 

 Πρόσληψη αρχαιολόγου (μετά την υπογραφή της σύμβασης) για την εκτέλεση 
του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». 
 Παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και απομάκρυνση των εμποδίων από την 
ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων 
ασφαλείας. 
 Μετατόπιση κολώνων ΟΤΕ, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων 
ασφαλείας.  
 Λήψη στοιχείων που αφορούν το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. και παροχή  σ΄ αυτήν    
στοιχείων του έργου προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες αρμοδιότητάς 
της. 
 Διακοπή εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την 
ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των 
εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων 
μέτρων ασφαλείας, από τις 18-07-2019  έως τις 02-09-2019 (46 ημέρες). 
 Διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου, από τις 02-09-2019 έως και σήμερα (1 ημέρα). 
 Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (45 ημέρες στο σύνολο). 

 
Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και 
λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος έχουν 
ληφθεί: 
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 Η υπ΄ αρίθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 
319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου, απολογιστικά & με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την 
πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για 
την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου. 

 Η υπ΄ αρίθμ. 18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας, που αφορά την 
διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου. 

 
Tο έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
(Π.Α.Α.) 2014-2020» με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από 
την υπογραφή της σύμβασης & σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, 
συμφωνούμε και εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) 
της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τρείς (3) 
μήνες με αναθεώρηση - όσο είναι σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας - 
μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η 
κατασκευή των τεχνικών, δηλαδή μέχρι και τις 09-11-2019, συμπαρασύροντας 
λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, μεταξύ των άλλων και τις 
προθεσμίες της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου με τη 
χορήγηση της αντίστοιχης παράτασης τους κατά τρείς (3) μήνες (& σε πρώτη φάση) 
με αναθεώρηση. 
Έτσι, η αντίστοιχη χορήγηση παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 
του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, είναι μέχρι και τις 09-11-2019, ενώ η 
αντίστοιχη χορήγηση παράτασης της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του 
έργου κατά τρείς (3) μήνες με αναθεώρηση, είναι μέχρι και τις 09-10-2019. 
Αναφέρεται ότι, μέσα στην 3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (με αρχική χρονική 
διάρκεια: 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια 
μεταξύ της 2ης & 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: 30 ημέρες) του έργου 
πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας, ενώ μέσα στην 4η ενδεικτική 
τμηματική προθεσμία (με αρχική χρονική διάρκεια: 150 ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 3ης & 4ης ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας: 30 ημέρες) του έργου πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης. 
 

Επισημαίνεται ότι, η λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της 5ης 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου και κατ΄ επέκταση τη χορήγηση 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, 
επειδή αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον 
μετά από σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε την επισυναπτόμενη αίτησή του 
αναδόχου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου να λάβει 
γνώση και να πάρει τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 
¨Προθεσμίες¨ του Ν. 4412/2016. 
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση.  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων. 
3. Την υπ’ αριθμ. 307/04-09-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων.   
 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα  

 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) με αναθεώρηση 

της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ΄ επέκταση τη χορήγηση 

αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση για την 3η & 4η  ενδεικτική τμηματική 

προθεσμία του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ 

ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», με αριθμό μελέτης: 

12/2017 και αριθμό έργου: 2/2019.   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 279/2019 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

Ευαγγελία Δρόσου 
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