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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 345/2021  
 

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 με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ». 
 

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. 
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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 
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 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 
Με την Α.Π. 17688/22-09-2021 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής: 
 «ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση συνολικής προθεσμίας» 
ΣΧΕΤ.:1. Τα με αρ. πρωτ 17688/30-08-2021 έγγραφό του Αναδόχου  
Τίτλος Έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» 
Αρ. Έργου: 6/2021, Αρ. Μελέτης: 9/2021, Ανάδοχος: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 
  
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)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 50 και 53 του Ν. 4782/2021. 
4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ.170/26-04-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 9ΒΠ4ΩΗΖ-Ν37) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Ωραιοκάστρου για το έτος 2021, όπου προβλέπεται το 
παραπάνω έργο. 
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 
στον κ.α. 15.7311.1004. 
6. Την υπ’ αριθμ. 255/2021 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
σύμφωνα με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» στον Ε.Δ.Ε. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» σύμφωνα με τα 
άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/2021. 
7. Την από 13/07/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου  
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8. Την με αρ. πρ. 17688/30-08-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται 
μετάθεση της συνολικής προθεσμίας έως τις 12/01/2022 καθώς υπήρξαν δυσκολίες 
στη λειτουργία του εργοταξίου και την προμήθεια των υλικών από τους 
προμηθευτές.  
9. Το ημερολόγιο του έργου 

 
σας αποστέλλουμε την από 30-08-2021 (αρ. πρωτ. 17688/30-08-2021) 
επισυναπτόμενη αίτηση του κ. Οικονόμου Παναγιώτη, με την οποία ζήτησε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας τριών μηνών για το έργο του θέματος δηλαδή 
έως τις 12/01/2022, καθώς υπήρξαν δυσκολίες στη λειτουργία του εργοταξίου και 
σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια και παράδοση των υλικών από τους 
προμηθευτές, λόγω της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  
 
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 12/01/2022 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. 
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
5. Την από 13-07-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου. 
6. Την Α.Π. 17688/30-08-2021 αίτηση του κ. Οικονόμου Παναγιώτη 
7. Την Α.Π. 17688/22-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
 
Εγκρίνει  την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» έως την 12/01/2022. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 345/2021 
 

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