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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 344/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 35/28-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 28 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 την 
υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 19874/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Πραγματοποιήθηκε μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 

                  Παρόντες             Απόντες 
 

1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(συμμετείχε από τη συζήτηση του 12ου θέματος)   
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  
8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο) στο 
Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Καρασαββίδης Δημήτριος και τα μέλη : Λαζαρίδης Αριστείδης, 
Καζαντζίδης Χαράλαμπος, Ζάπρα Χριστίνα, Τσακαλίδης Ηρακλής. 
 
Τα μέλη  Σκαρλάτος Παντελής, Κανταρτζής Ευάγγελος και Παπακωνσταντίνου 
Γεώργιος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
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: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
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.     
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την Α.Π. 18877/14-09-2021 εισήγηση η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολιτικής 
Προστασίας και Ποιότητας ζωής μας παραθέτει τα εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
ΣΧΕΤ.:  1. Το με αρ. πρωτ. 1398/05.02.2021 έγγραφο του Αναδόχου 
Αρ. Μελέτης: 29/2016, Αρ. Έργου: 4/2018 Ανάδοχος: «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Το 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. Τα άρθρα 80~110 του Ν. 3669/2008  «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016. 
4. Την υπ’ αριθμ. 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου με την οποία έγινε η ανάθεση για την «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εργοταξιακής 
Σήμανσης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Τερζίδη Δημήτριο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό. 
5. Την υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την 
οποία ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 29/2016 μελέτη του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 
7.659.057,57 € με το Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, (Ε.Π.: 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ27510077) σε ποσοστό 85% της επιλέξιμης δαπάνης, από το ΠΔΕ 
σε ποσοστό 25% της επιλέξιμης δαπάνης και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου) κ.α. 11.02.03.0038 για τις 
μη επιλέξιμες δαπάνες.  
6. Την υπ’ αριθμ. 71/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.  
7. Την υπ’ αριθμ. 134/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την 
οποία εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης οικισμών Πενταλόφου και 
Νεοχωρούδας για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Έργα αποχέτευσης οικισμών 
Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου" και απεστάλλη στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣ) προς έγκριση. 
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8. Την υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-04-2018 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 
και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 61,22% επί των τιμών του 
προϋπολογισμού.  
9. Το με αριθ. Πρωτ. 7689/07-05-2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος 
εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης. 
10. Τη με αριθ. Πρωτ. 8094/14-05-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία 
προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  
11. Την υπ’ αριθμ. 160/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-05-2018 2ο πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την 
εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 61,22%.  
12. Την υπ’ αριθμ. 30645/18-06-2018 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας - Θράκης της υπ’ αριθμ. 160/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία 
13. Το υπ’ αριθμ. 62208/05-12-2017 έγγραφο του «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» για τον 
Προσυμβατικό Έλεγχο και την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης.  
14. Το υπ’ αριθμ. 3635/05-07-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της 
σύμβασης για το Υποέργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης 5004093 και Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη.  
15. Το με αριθ. πρωτ. 12182/16-07-2018 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.  
16. Την από 01/08/2018 σύμβαση κατασκευής του έργου  
17. Την με αρ. πρωτ. 13886/14-08-2018 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
18. Την με αρ. πρωτ. 13886/29-08-2019 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου. 
19. Την με αρ. πρωτ. 14712/03-09-2018 αίτηση-όχληση του Αναδόχου περί αδυναμίας 
έναρξης εργασιών λόγω μη έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
20. Την με αρ. πρωτ. 14712/06-09-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί 
διακοπής εργασιών μέχρι την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
21. Το με αρ. πρωτ. 14510/03-10-2018 έγγραφο χορήγησης αδείας εκσκαφής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σε δημοτικές οδούς. 
22. Την με αρ. πρωτ. 16907/05-10-2018 αίτηση του Αναδόχου όπου ζητούσε να του 
επιτραπεί η έναρξη των εργασιών στα τμήματα που αφορούσε η άδεια του 21. σχετικού 
επισημαίνοντας ότι θα κατατεθεί στην Υπηρεσία τροποποίηση του αρχικού 
χρονοδιαγράμματος μόλις εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
23. Το με αρ. πρωτ. 16907/15-10-2018 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο 
έγινε άρση της διακοπής και επετράπη η έναρξη εργασιών επί των οδών από τις οποίες 
δεν διέρχονται λεωφορεία του ΟΑΣΘ 
24. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/20980/14208/195/16-01-2019 έγγραφο της 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί προσωρινής διακοπής των εργασιών 
25. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/48117/32775/439/31-01-2019 έγγραφο της 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί συνέχισης των εργασιών 
26. Την υπ’ αριθ. 2640/7-6-2019 (ΦΕΚ 2138Β’) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στην έγκριση προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τους οικισμούς Πενταλόφου και Νεοχωρούδας καθώς και 
για τις συνδέσεις των δύο οικισμών με την  Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς 
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27. Το με αριθμ. πρωτ. 8226/18-10-2019 έγγραφό της ΔΙΠΕΧΩΣ με το οποίο εγκρίθηκαν οι 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το τμήμα του εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκη – Κιλκίς  
28. Την υπ’ αριθ. 5665/21-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΝΜ46ΜΤΛΒ-96Σ) απόφαση της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης περί έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του 
εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς 
29. Την με αρ. πρ. 25866/25-11-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται 
παράταση όλων των τμηματικών προθεσμιών του έργου (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης) έως 
τις 23-01-2020 που αποτελεί τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου. 
30. Την υπ’ αρ. 388/05-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με 
την οποία εγκρίθηκαν οι παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών 
31. Την με αριθμό 28469/17-12-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το 
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
32. Την με αριθμό 28469/20-12-2019 απόφαση έγκρισης του τροποποιημένου 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. 
33. Την με αρ. πρ. 28472/17-12-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 11.10.2020. 
34. Την υπ’ αρ. 48/24-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την 
οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 04-05-2020 
35. Την με αριθμό 6486/04-05-2020 ένσταση του αναδόχου με την οποία ζητά την 
ακύρωση της υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου και 
τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 11-10-2020. 
36. 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» 
37. Το με αρ. πρωτ. 5658/09-04-2020 έγγραφο δήλωσης διακοπής εργασιών του 
Αναδόχου λόγω κορονοϊού 
38. Το με αρ. πρωτ. 5658/15-04-2020 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
39. Την υπ’ αρ. 118/23-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με 
την οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 20-06-2020 
40. Την με αρ. πρ. 12300/21-07-2020 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 25.11.2020. 
41. Το με αρ. πρ. 12502/24-07-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας ΚΜ που αφορά στην προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης όπως 
προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου έως τις 
25.11.2020. 
42. Την υπ’ αρ. 167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ωραιοκάστρου με την 
οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 25-11-2020. 
43. Την υπ’ αρ. 443/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ωραιοκάστρου με την 
οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 25-02-2020. 
44. Την με αρ. πρ. 1398/25.01.2021 αίτηση του αναδόχου στην οποία αναφέρονται τα 
κάτωθι: «Όπως είναι γνωστό, με την 443/2020 (ΑΔΑ: Ψ670ΩΗΖ-ΜΓ8) απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου χορηγήθηκε παράταση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας έως την 25-2-2021. Ως  
αιτιολογικό για το οποίο χορηγήθηκε η ανωτέρω παράταση, αναφέρθηκε οτι τμήμα  
δικτύου εντός των δύο οικισμών (Πενταλόφου και Νεοχωρούδας) καθώς και ενός 
φρεατίου κατάθλιψης στον οικισμό Πενταλόφου, δεν ήταν δυνατόν ακόμη να 
κατασκευαστούν, καθώς διέρχονταν από αδιάνοιχτες οδούς. Δεύτερη αιτία χορήγησης 
παράτασης έως 25-02-2021 ήταν ο εντοπισμός στην θέση που πραγματοποιούνταν οι 
εργασίες διάτρησης της Εγνατίας οδού εμποδίου στο μέσον της διαδρομής, ενώ δεν 
υπήρχε καμιά πληροφορία για την ύπαρξή του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (πιθανό 
παλαιό πολυβολείο), με αποτέλεσμα την παύση εργασιών στο σημείο μέχρι την εύρεση 
της βέλτιστης λύσης. 
Για τους ανωτέρω λόγους που εξακολουθούν να υφίστανται, για τους οποίους η εταιρία 
μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και με προϋπόθεση και πάλι την άμεση επίλυση των 
ανωτέρω θεμάτων, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση ολοκλήρωσης των 
εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 25-4-2021.  
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45. Το ημερολόγιο του έργου 

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου υπάρχουν τμήματα του δικτύου των οποίων η κατασκευή 
έχει καθυστερήσει για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Αναλυτικότερα, από τα 34.000,00 m περίπου του δικτύου δεν έχουν κατασκευαστεί έως 
σήμερα περί τα 3.450,00m τα οποία αναλύονται ως εξής: 

- 3280,00m στην Πεντάλοφο και την Νεροχωρούδα και το φρεάτιο κατάθλιψης στον οικισμό 
Πενταλόφου. Οι αγωγοί αυτοί δε μπορούν να κατασκευαστούν, καθώς διέρχονται από 
αδιάνοικτες έως σήμερα οδούς. Ο Δήμος εξέτασε το ενδεχόμενο διάνοιξης των οδών αυτών σε 
συνεργασία με το μελετητή και τους κατοίκους των οικισμών που τους αφορά, σε διαφορετική 
περίπτωση μέρος του δικτύου αυτού δεν θα κατασκευασθεί. Ομοίως αναφέρουμε και για το 
φρεάτιο κατάθλιψης εντός του οικισμού της Πενταλόφου, το οποίο χωροθετείται σε αδιάνοιχτο 
έως σήμερα τμήμα. Ο Δήμος συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο διάνοιξης των οδών αυτών 
σε συνεργασία με το μελετητή και τους κατοίκους των οικισμών που τους αφορά, σε 
διαφορετική περίπτωση μέρος του δικτύου αυτού δεν θα κατασκευασθεί.  

Ειδικά για την περίπτωση της Νεοχωρούδας, απαιτείται για τη λειτουργικότητα του έργου να 
παραχωρηθεί λωρίδα εντός οικοπέδου. Τις διαδικασίες ανέλαβε ο Νομικός Σύμβουλος του 
Δήμου και έχει εξασφαλίσει την εξουσιοδότηση των ιδιοκτητών προς το Δήμο Ωραιοκάστρου 
προκειμένου αυτός να προβεί σε όλες τις διαδικασίες για τη διενέργεια δουλείας. Ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος κρίνει απαραίτητη τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τουλάχιστον 
έως το Δεκέμβριο του 2021.  

- 170,00m εξωτερικού δικτύου εκ των οποίων τα 100,00m αφορούν στην διάτρηση και τα 
υπόλοιπα αφορούν τμήμα πριν και μετά αυτής. Όπως αναφέρθηκε στην από 23-10-2020 
αίτηση του Αναδόχου, κατά τις εργασίες διάτρησης της Εγνατίας οδού, εντοπίστηκε εμπόδιο 
στο μέσον της διαδρομής, ενώ δεν υπήρχε καμιά πληροφορία για την ύπαρξή του από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες. Κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας μας, ο Ανάδοχος επικοινώνησε με 
την Εγνατία Οδό, η οποία, μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν στοιχεία για το εύρημά μας, καθώς η 
διάτρησή μας γίνεται σε βάθος 4,50 μ. (μεγαλύτερου των 2,50 μ. που είναι το μέγιστο βάθος 
ενδιαφέροντος για την κατασκευή οδοστρωμάτων).  

 
Στη Δ.Ε.Σ.Ε., στην οποία μας παρέπεμψε η Εγνατία Οδός και η οποία είναι αρμόδια για την 
Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, επίσης δεν υπήρχαν στοιχεία για την προέλευση αυτού του 
εμποδίου, το οποίο από μαρτυρίες των κατοίκων αναφέρεται ως παλιό πυροβολείο. Η 
Υπηρεσία μας αναζήτησε επίσης μέσω της ΓΥΣ αεροφωτογραφίες της περιοχής 
ενδιαφέροντος προ της κατασκευής της Εγνατίας Οδού αλλά από την κλίμακα των διαθέσιμων 
λήψεων (1:2.000 η ευκρινέστερη) δεν είναι δυνατό να αντληθούν πληροφορίες για το εμπόδιο. 

 
Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία μετέβη επί τόπου του έργου με το Μελετητή και τον Ανάδοχο 
όπου διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η πλευρική μετατόπιση του δικτύου λόγω εμποδίων 
(θεμελίωση γέφυρας ΠΕΟ Θεσσαλονίκης- Κιλκίς, πυλώνας ΔΕΗ). Για το λόγο αυτό προτάθηκε 
από τον μελετητή η χρήση ενός μικρού αντλιοστασίου για την ανύψωση των λυμάτων και την 
παροχέτευσή τους στον κεντρικό αγωγό πριν τη διάβαση της Εγνατίας. Ο αγωγός υποδοχής 
είναι ήδη κατασκευασμένος και διέρχεται κάτω από την Εγνατία οδό μέσω ενός τεχνικού με 
κρέμαση. Με αυτό τον τρόπο το εξωτερικό δίκτυο των οικισμών Νεοχωρούδας και 
Πενταλόφου θα συμβάλει στον ίδιο αγωγό δίχως πλέον την ανάγκη διάτρησης, με δεδομένο 
ότι από την αρχική μελέτη τόσο πριν όσο και μετά τη συμβολή του εξωτερικού αγωγού 
Νεοχωρούδας-Πενταλόφου δε μεταβάλλονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. Από τον 
κατασκευαστή του κεντρικού αγωγού αναζητήθηκαν τα as-build στοιχεία της κατασκευής του 
κεντρικού αγωγού και από την Εγνατία Οδό ΑΕ τα σχέδια με τα όρια απαλλοτρίωσης στην 
περιοχή ενδιαφέροντος τα οποία παραδόθηκαν στο μελετητή προκειμένου να διαπιστώσει αν 
η πρότασή του είναι εφικτή κατασκευαστικά. Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση 
της μελέτης, για την έγκριση της οποίας εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τρεις μήνες και θα 
ακολουθήσει η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 
Επειδή οι ανωτέρω καθυστερήσεις δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, εισηγούμαστε 
την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-12-2021 προκειμένου ο 
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μελετητής να υλοποιήσει την πρότασή του και να γίνουν οι διαδικασίες τροποποίησης της 
μελέτης αρχικά και η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα στη συνέχεια.  

 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.» 
 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
4. 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)» 
5. Τα άρθρα 80~110 του Ν. 3669/2008  «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 
άρθρου 83 του Ν.4412/2016. 

6. Την υπ’ αριθμ. 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με 
την οποία έγινε η ανάθεση για την «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης για την 
κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Τερζίδη 
Δημήτριο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό. 

7. Την υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία 
ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 29/2016 μελέτη του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 7.659.057,57 € με το Φ.Π.Α. 
και χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, (Ε.Π.: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ27510077) σε 
ποσοστό 85% της επιλέξιμης δαπάνης, από το ΠΔΕ σε ποσοστό 25% της επιλέξιμης δαπάνης 
και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ωραιοκάστρου) κ.α. 11.02.03.0038 για τις μη επιλέξιμες δαπάνες.  

8. Την υπ’ αριθμ. 71/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.  

9. Την υπ’ αριθμ. 134/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία 
εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης οικισμών Πενταλόφου και 
Νεοχωρούδας για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Έργα αποχέτευσης οικισμών 
Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου" και απεστάλλη στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣ) προς έγκριση. 

10. Την υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία εγκρίθηκε το από 17-04-2018 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο 
προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 61,22% επί των τιμών του προϋπολογισμού.  

11. Το με αριθ. Πρωτ. 7689/07-05-2018 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. 8094/14-05-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει 
και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.  

13. Την υπ’ αριθμ. 160/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία εγκρίθηκε το από 15-05-2018 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε., 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,22%.  

14. Την υπ’ αριθμ. 30645/18-06-2018 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης της υπ’ αριθμ. 160/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίνει την όλη διαδικασία 

15. Το υπ’ αριθμ. 62208/05-12-2017 έγγραφο του «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» για τον 
Προσυμβατικό Έλεγχο και την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης.  

16. Το υπ’ αριθμ. 3635/05-07-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το 
Υποέργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της 
Πράξης 5004093 και Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη.  

17. Το με αριθ. πρωτ. 12182/16-07-2018 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.  

18. Την από 01/08/2018 σύμβαση κατασκευής του έργου  
19. Την με αρ. πρωτ. 13886/14-08-2018 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
20. Την με αρ. πρωτ. 13886/29-08-2019 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής 

του έργου. 
21. Την με αρ. πρωτ. 14712/03-09-2018 αίτηση-όχληση του Αναδόχου περί αδυναμίας έναρξης 

εργασιών λόγω μη έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
22. Την με αρ. πρωτ. 14712/06-09-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί διακοπής 

εργασιών μέχρι την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
23. Το με αρ. πρωτ. 14510/03-10-2018 έγγραφο χορήγησης αδείας εκσκαφής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου σε δημοτικές οδούς. 
24. Την με αρ. πρωτ. 16907/05-10-2018 αίτηση του Αναδόχου όπου ζητούσε να του επιτραπεί η 

έναρξη των εργασιών στα τμήματα που αφορούσε η άδεια του 21. σχετικού επισημαίνοντας ότι 
θα κατατεθεί στην Υπηρεσία τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος μόλις εγκριθούν οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

25. Το με αρ. πρωτ. 16907/15-10-2018 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο έγινε άρση 
της διακοπής και επετράπη η έναρξη εργασιών επί των οδών από τις οποίες δεν διέρχονται 
λεωφορεία του ΟΑΣΘ 

26. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/20980/14208/195/16-01-2019 έγγραφο της Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί προσωρινής διακοπής των εργασιών 

27. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/48117/32775/439/31-01-2019 έγγραφο της Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί συνέχισης των εργασιών 

28. Την υπ’ αριθ. 2640/7-6-2019 (ΦΕΚ 2138Β’) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στην έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για τους οικισμούς Πενταλόφου και Νεοχωρούδας καθώς και για τις συνδέσεις των 
δύο οικισμών με την  Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς 

29. Το με αριθμ. πρωτ. 8226/18-10-2019 έγγραφό της ΔΙΠΕΧΩΣ με το οποίο εγκρίθηκαν οι 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το τμήμα του εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκη – Κιλκίς  

30. Την υπ’ αριθ. 5665/21-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΝΜ46ΜΤΛΒ-96Σ) απόφαση της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης περί έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του 
εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς 

31. Την με αρ. πρ. 25866/25-11-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση όλων 
των τμηματικών προθεσμιών του έργου (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης) έως τις 23-01-2020 που 
αποτελεί τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου. 

32. Την υπ’ αρ. 388/05-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία 
εγκρίθηκαν οι παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών 

33. Την με αριθμό 28469/17-12-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το 
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

34. Την με αριθμό 28469/20-12-2019 απόφαση έγκρισης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου. 

35. Την με αρ. πρ. 28472/17-12-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 11.10.2020. 

36. Την υπ’ αρ. 48/24-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία 
εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 04-05-2020. 

37. Την με αριθμό 6486/04-05-2020 ένσταση του αναδόχου με την οποία ζητά την ακύρωση της 
υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου και τη χορήγηση 
παράτασης μέχρι τις 11-10-2020. 

38. 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». 

39. Το με αρ. πρωτ. 5658/09-04-2020 έγγραφο δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου λόγω 
κορονοϊού. 

40. Το με αρ. πρωτ. 5658/15-04-2020 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
41. Την υπ’ αρ. 118/23-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία 

εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 20-06-2020. 
42. Την με αρ. πρ. 12300/21-07-2020 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 25.11.2020. 
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43. Το με αρ. πρ. 12502/24-07-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
ΚΜ που αφορά στην προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης όπως προτείνεται μέσω 
της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου έως τις 25.11.2020. 

44. Την υπ’ αρ. 167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ωραιοκάστρου με την οποία 
εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 25-11-2020. 

45. Την υπ’ αρ. 443/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ωραιοκάστρου με την οποία 
εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 25-02-2020. 

46. Την με αρ. πρ. 1398/25.01.2021 αίτηση του αναδόχου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Όπως είναι γνωστό, με την 443/2020 (ΑΔΑ: Ψ670ΩΗΖ-ΜΓ8) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου της επικεφαλίδας έως την 25-2-2021. Ως  αιτιολογικό για το οποίο 
χορηγήθηκε η ανωτέρω παράταση, αναφέρθηκε οτι τμήμα  δικτύου εντός των δύο οικισμών 
(Πενταλόφου και Νεοχωρούδας) καθώς και ενός φρεατίου κατάθλιψης στον οικισμό 
Πενταλόφου, δεν ήταν δυνατόν ακόμη να κατασκευαστούν, καθώς διέρχονταν από αδιάνοιχτες 
οδούς. Δεύτερη αιτία χορήγησης παράτασης έως 25-02-2021 ήταν ο εντοπισμός στην θέση 
που πραγματοποιούνταν οι εργασίες διάτρησης της Εγνατίας οδού εμποδίου στο μέσον της 
διαδρομής, ενώ δεν υπήρχε καμιά πληροφορία για την ύπαρξή του από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες (πιθανό παλαιό πολυβολείο), με αποτέλεσμα την παύση εργασιών στο σημείο μέχρι 
την εύρεση της βέλτιστης λύσης. 
Για τους ανωτέρω λόγους που εξακολουθούν να υφίστανται, για τους οποίους η εταιρία μας 
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και με προϋπόθεση και πάλι την άμεση επίλυση των ανωτέρω 
θεμάτων, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 25-4-2021.  

47. Το ημερολόγιο του έργου. 
48. Το Α.Π. 4528/10-09-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ. 
49. Την Α.Π. 18877/14-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και 

Ποιότητας ζωής. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» μέχρι 25-12-2021. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 344/2021 
 

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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