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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 336/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου». 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και γ)με το 
Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18.744/10-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
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ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:  
 
Με την Α.Π. 18535/08-09-2021 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής: 
 
"ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση συνολικής προθεσμίας» 
 
ΣΧΕΤ.:1. Το με αρ. πρωτ. 16557/10-08-2021 έγγραφό του Αναδόχου  
 

Τίτλος Έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
Αρ. Μελέτης: 2/2018, Αρ. Έργου: 1/2019 Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’ 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]» 

3. Τον 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)» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. 

4. Την μελέτη με αριθμ. 2/2018 και τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» που 
θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου 
μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

5. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 4489/08-08-2018 του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» συνολικού προϋπολογισμού 5.160.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΟ00810133 

6. Το υπ’ αριθμ. 5356/02-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών 
διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο ΑΑ1 της Πράξης 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΑΑ 1 με κωδικό ΟΠΣ «5028221», συνολικού 
προϋπολογισμού «5.160.00,00 €». 

7. Την υπ’ αριθμ. 267/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών. 

8. Την υπ’ αριθμ. 290/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το από 06-11-2018 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός 
ανάδοχος η εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 57,46% επί των 
τιμών του προϋπολογισμού. 

9. Το με αριθ. πρωτ. 20336/20-11-2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 
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10. Τη με αριθ. πρωτ. 21596/04-12-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και 
σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης. 

11. Το με αριθ. πρωτ. 21495/04-12-2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να 
προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 22131/06-12-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και 
σε έντυπη μορφή τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

13. Την υπ’ αριθμ. 329/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το από 06-12-2018 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» 
με ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,46%. 

14. Την υπ’ αριθμ. 77317/11-01-2019 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης της υπ’ αριθμ. 329/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την 
όλη διαδικασία. 

15. Το υπ’ αριθμ. 772/04-02-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το Υποέργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης 5028221 και Διατυπώνεται η 
Θετική Γνώμη. 

16. Το με αριθ. πρωτ. 3704/18-02-2019 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη 
να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

17. Το υπ’ αριθμ. 4553/27-02-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο προσκομίζει και σε 
έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή καθώς και τα και λοιπά δικαιολογητικά. 

18. Την από 12/03/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου 
19. Την με αρ. πρωτ. 6494/29-03-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  
20. Την με αρ. πρωτ. 6494/29-03-2019 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του 

έργου 
21. Την με αρ. πρ. 9695/08-05-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης 

τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/7/2019 λόγω εμφάνισης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στο 
επίπεδο της θεμελίωσης το οποίο έπρεπε να διερευνηθεί 

22. Την με αρ. πρ. 9695/15-05-2019 απόφαση έγκρισης μετάθεσης της πρώτης τμηματικής 
προθεσμίας 

23. Την με αρ. πρ. 15049/09-07-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης 
τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019 και της δεύτερης έως τις 12/9/2019 καθώς δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί τα προβλήματα των υπογείων υδάτων 

24. Την υπ’ αριθμ. 276/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της 1ης και 2ης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019. 

25. Την με αρ. πρωτ. 5001/02-09-2019 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του 
θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στον 1ο ΑΠΕ- 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ 

26. Την υπ’ αριθμ. 277/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ΄ αρίθμ. 
125/05-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΤΥ7ΛΛ-8Τ5) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την 
υπ΄ αρίθμ. 108/14/05-09-2019 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον 
δαπανών και νέων εργασιών στον 1ο ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.ο 1ος ΑΠΕ – 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος 

27. Την με αρ. πρ. 23399/23-10-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της 
δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως τις 30/11/2019 και της τρίτης έως τις 20/1/2019 καθώς 
υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης μέχρι την έγκριση του ΑΠΕ 

28. Την υπ’ αριθμ. 338/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019. 

29. Τη με αρ. πρωτ. 5148/23-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του 
θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στο 2ο ΑΠΕ-2ο 
ΠΚΤΜΝΕ 

30. Την υπ’ αριθμ. 304/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε 
συνέχεια του υπ΄ αρίθμ. 167/09-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ377ΛΛ-ΒΒ2) εγγράφου του Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που αφορά την υπ΄ αρίθμ. 151/15/08-10-2020 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με 
την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2Ο ΑΠΕ-2Ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του 
θέματος 

31. Την με αρ. πρ. 2597/10-02-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της 
συνολικής προθεσμίας έως τις 15/09/2021 καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω του πρώτου και 
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δεύτερου κύματος της πανδημίας για τις οποίες ο Ανάδοχος είχε ενημερώσει την Υπηρεσία 
εγγράφως με τα αρ. πρωτ 4806/17-3-2020 και 20996/26-11-2020 έγγραφά του. 

32. Tο άρθρο 60 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκηση», όπως ισχύει. 

33. Την υπ’ αριθμ. 173/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις  

34. Το ημερολόγιο του έργου 
 

 

σας αποστέλλουμε την από 10-08-2021 (αρ. πρωτ. 16557/10-08-2021) επισυναπτόμενη 
αίτηση του κ. Βλάχου Κων/νου, με την οποία ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας 
τριών μηνών για το έργο του θέματος δηλαδή έως τις 15/12/2021, καθώς υπήρξαν 
καθυστερήσεις λόγω της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, μετά την άρση των μέτρων 
υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών γεγονός που 
επιβράδυνε σε πολλές περιπτώσεις την εκτέλεση εργασιών.  
 
Ο ανάδοχος με την από 10-08-2021 (αρ. πρωτ. 16557/10-08-2021 επισυναπτόμενη αίτησή 
του, ζήτησε την χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες 
καθώς από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης μέχρι και σήμερα προέκυψαν οι κάτωθι 
καθυστερήσεις: 

 της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία επιβράδυναν και πάλι σε πολλές 
περιπτώσεις απέτρεψαν την πλήρη εκτέλεση εργασιών στο έργου του θέματος λόγω 
καθολικού lockdown μέχρι τις 03/05/2021–  2 μήνες. 

 της ύπαρξης καθυστερήσεων στην εισαγωγή και κατά συνέπεια στην επί του έργου 
μεταφορά ηλεκτρολογικών κυρίως υλικών από τους προμηθευτές λόγω των 
περιορισμών στις μεταφορές για την καταπολέμηση της μετάλλαξης Δέλτα της COVID-
19. Οι καθυστερήσεις στις εισαγωγές προκάλεσαν καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
εργασιών και τη δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η παράδοση του έργου – 1 μήνας 

 
Η άποψη της Υπηρεσίας μας λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά έγγραφα, το ημερολόγιο 
του έργου και την αίτηση του Αναδόχου είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
εργασιών η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Για το λόγο αυτό συμφωνούμε 
και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας έως 
τις 15/12/2021 για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση." 
 
Βάσει των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’ 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 

5. Τον 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)» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. 

6. Τη μελέτη με αριθμ. 2/2018 και τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» που 
θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

7. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 4489/08-08-2018 του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 5.160.000,00 και χρηματοδότηση από το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 
2018ΕΟ00810133. 

8. Το υπ’ αριθμ. 5356/02-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών 
διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο ΑΑ1 της 
Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΑΑ 1 με κωδικό ΟΠΣ «5028221», 
συνολικού προϋπολογισμού «5.160.00,00 €». 

9. Την υπ’ αριθμ. 267/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών. 

10. Την υπ’ αριθμ. 290/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία εγκρίθηκε το από 06-11-2018 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο 
προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με μέση 
έκπτωση 57,46% επί των τιμών του προϋπολογισμού. 

11. Το με αριθ. πρωτ. 20336/20-11-2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 21596/04-12-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία 
προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

13. Το με αριθ. πρωτ. 21495/04-12-2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να 
προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

14. Τη με αριθ. πρωτ. 22131/06-12-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία 
προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου. 

15. Την υπ’ αριθμ. 329/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία εγκρίθηκε το από 06-12-2018 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,46%. 

16. Την Α.Π. 77317/11-01-2019 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης της υπ’ αριθμ. 329/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει 
την όλη διαδικασία. 

17. Το Α.Π. 772/04-02-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το 
Υποέργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης 5028221 και 
Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη. 

18. Το Α.Π. 3704/18-02-2019 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη να 
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

19. Το υπ’ αριθμ. 4553/27-02-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο προσκομίζει και 
σε έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή καθώς και τα και λοιπά δικαιολογητικά. 

20. Την από 12/03/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου. 
21. Την Α.Π. 6494/29-03-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
22. Την Α.Π. 6494/29-03-2019 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του 

έργου. 
23. Την Α.Π. 9695/08-05-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης 

τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/7/2019 λόγω εμφάνισης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στο 
επίπεδο της θεμελίωσης το οποίο έπρεπε να διερευνηθεί. 

24. Την Α.Π. 9695/15-05-2019 απόφαση έγκρισης μετάθεσης της πρώτης τμηματικής 
προθεσμίας. 

25. Την Α.Π. 15049/09-07-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης 
τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019 και της δεύτερης έως τις 12/9/2019 καθώς δεν 
έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα των υπογείων υδάτων. 

26. Την υπ’ αριθμ. 276/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της 1ης και 2ης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019. 

27. Την Α.Π. 5001/02-09-2019 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του 
θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στον 1ο 
ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ. 

28. Την υπ’ αριθμ. 277/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ΄ αρίθμ. 
125/05-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΤΥ7ΛΛ-8Τ5) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά 
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την υπ΄ αρίθμ. 108/14/05-09-2019 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί 
έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1ο ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.ο 
1ος ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. 

29. Την Α.Π. 23399/23-10-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της 
δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως τις 30/11/2019 και της τρίτης έως τις 20/1/2019 καθώς 
υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης μέχρι την έγκριση του 
ΑΠΕ. 

30. Την υπ’ αριθμ. 338/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019. 

31. Την Α.Π. 5148/23-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του 
θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στο 2ο ΑΠΕ-
2ο ΠΚΤΜΝΕ. 

32. Την υπ’ αριθμ. 304/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε 
συνέχεια του υπ΄ αρίθμ. 167/09-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ377ΛΛ-ΒΒ2) εγγράφου του Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που αφορά την υπ΄ αρίθμ. 151/15/08-10-2020 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά 
με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2Ο ΑΠΕ-2Ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
του θέματος. 

33. Την Α.Π. 2597/10-02-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της συνολικής 
προθεσμίας έως τις 15/09/2021 καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω του πρώτου και 
δεύτερου κύματος της πανδημίας για τις οποίες ο Ανάδοχος είχε ενημερώσει την Υπηρεσία 
εγγράφως με τα Α.Π. 4806/17-3-2020 και 20996/26-11-2020 έγγραφά του. 

34. Tο άρθρο 60 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκηση», όπως ισχύει. 

35. Την υπ’ αριθμ. 173/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/09/2021. 

36. Το ημερολόγιο του έργου. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

επί των καταμετρηθεισών ψήφων 
 
Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου» έως τις 15/12/2021 για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

 
To μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 336/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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