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E.3311.02 
 ΗΜ/ΝΙΑ:01/06/2011  

 

      

      Νάνπζα, 06/11/2019  
                                   Αξ. Πξση.  19469   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ  
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΔΡΓΩΝ (Σ.Γ. & Π.Δ.) 

 

Πιεξνθνξίεο : Υαϊδούλη Μ.  
Σαρ. Γ/λζε: Γ. Βιάρνπ 30-Σ.Κ. 59200, Νάνπζα  
Σει :23320 29617,  Fax: 23320 29626  
www.naoussa.gr    e-mail: haidouli@naoussa.gr                                             

                                                                   Προς: 
       Οικονομική Δπιηροπή Γ.Νάοσζας 
       [Βάζεη ηνπ άξζξ. 3 παξ.1 (ηδ)  ηνπ Ν.4623/2019 &  
       ηνπ άξζξ. 10 παξ. 9α (ε) ηνπ Ν.4625/2019  
       όπσο ηξνπνπνίεζαλ ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010] 

             
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ή κε, 4ης παράηαζης ηεο 2ης ''ενδεικηικής ημημαηικής προθεζμίας'' ησλ εξγαζηώλ , 
θαζώο  θαη 3ης παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας περάηωζης ησλ εξγαζηώλ- κε αλαζεσξήζεηο -, 
ηνπ ππνέξγνπ 1: 

«ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. 

ΥΑΡΙΔΑ» ηεο νκώλπκεο πξάμεο , ( κε A.M.: 55/2017 θαη ΚΩΓ. ΟΠΑΑ: 0006184643), καηά (3) ηρεις 
μήνες έθαζηε. 
 
τεη: 1. Η κε αξ. πξση. 6043/17-10-2019 Απόθαζε  Δ.Τ.Γ.-Π.Κ.Μ.  γηα ''Πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο λνκηθήο 
δέζκεπζεο -προέγκριζη 3ης παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας  πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ελ 
ζέκαηη ππνέξγνπ 

 
Έρνληαο ππ' όςε: 

 

            1.  Σν άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016 
     2.  Σελ  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ ηνπ έξγνπ 
     3.  Σελ από 19-12-2018  ύκβαζε ηνπ έξγνπ      

            4.  Σν κε α/α:1ο ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ηνπ έξγνπ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ' αξ. πξση. 
47/04-01-2019 Απόθαζε Σ.Τ.Γ.Ν.  

            5.  Σελ ππ' αξηζκ. 25/2019 απόθαζε Γ.. Νάνπζαο πεξί έγθξηζεο ηης 1ης παράηαζης ηης 1ης και 

2ης  ενδεικηικής ημημαηικής προθεζμίας (κε αλαζεσξήζεηο) θαηά δύν κήλεο έθαζηε, ρσξίο 
παξάηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

            6. Σν κε α/α: 2ο ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ηνπ έξγνπ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ' αξ. πξση. 
2696/15-02-2019 Απόθαζε Σ.Τ.Γ.Ν. 

            7. Σε κε αξ. πξση. Δ.Τ.Γ.-ΠΚΜ  2714/16-05-2019 ''Πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο λνκηθήο δέζκεπζεο -
προέγκριζη 1ης παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας  πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ 

ππνέξγνπ ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ» 

            8.  Σελ ππ' αξηζκ. 235/2019 απόθαζε Γ.. Νάνπζαο πεξί έγθξηζεο ηεο 2ης παράηαζης ηης 1ης 
και 2ης  ενδεικηικής ημημαηικής προθεζμίας (κε αλαζεσξήζεηο) ,θαζώο θαη ηεο 1ης 
παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ   

            9. Σν κε α/α: 3ο ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ηνπ έξγνπ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ' αξ. πξση. 
11827/11-07-2019 Απόθαζε Σ.Τ.Γ.Ν. 

          10. Σε κε αξ. πξση. 4704/06-08-2019 Απόθαζε  Δ.Τ.Γ.-ΠΚΜ  γηα ''Πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο 

λνκηθήο δέζκεπζεο -προέγκριζη 2ης παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας  πεξάησζεο ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ 1νπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ 
ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ»   

   11. Σελ ππ' αξηζκ. 299/2019 απόθαζε Γ.. Νάνπζαο πεξί έγθξηζεο ηεο 3ης παράηαζης ηης 1ης  
και 2ης ενδεικηικής ημημαηικής προθεζμίας (κε αλαζεσξήζεηο),θαζώο θαη ηεο 2ης     
παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ (έσο θαη 16-10-

2019) 
   12.  Σν κε α/α: 4ο ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ηνπ έξγνπ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ' αξ. πξση. 
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16904/07-10-2019 Απόθαζε Σ.Τ.Γ.Ν. 

          13. Σε κε αξ. πξση. 15389/13-09-2019 εκπξόζεζκε Αίηεζε αλαδόρνπ (αηηηνινγηθή έθζεζε) γηα ηελ 

ελ ζέκαηη νέα παράηαζη 
         14. Σε κε αξ. πξση. 16372/26-09-2019 Δηζεγεηηθή Έθζεζε  Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γ. Νάνπζαο 

πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο.-Π.Κ.Μ., γηα ηελ ελ ζέκαηη νέα παράηαζη 
15. Σν κε αξ. πξση. 16667/01-10-2019 ''Αίηεκα Γηαηύπσζεο Θεηηθήο Γλώκεο, ηνπ Γ. Νάνπζαο,  γηα                
 ηελ   ηξνπνπνίεζε   ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο'' ηεο πξάμεο/ππνέξγνπ1 κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ 

 ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ», σο  
 πξνο ηε ρνξήγεζε 3ης Παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ, 

         16. Σν κε αξ. πξση. Γ.Ν. 15460/13-09-2019 Αίηεκα Πξνέγθξηζεο 1οσ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα 
Δξγαζηώλ & 1οσ  Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ πξνο ηελ Δ.Τ.Γ.-Π.Κ.Μ. (ζε αλακνλή πξνέγθξηζεο από 
ηελ ΔΤΓ-ΠΚΜ)  

 
  θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ 1. ζτεηικού,  δεηείηαη από ηνλ   Αλάδνρν  ηνπ  έξγνπ : 

 
 ► Η  4η παράηαζη  ηης 2ης ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (κε αλαζεώξεζε) 

θαηά (3)  ηρεις  μήνες , δει. έσο θαη 16-01-2020  (από 16-10-2019 πνπ ηζρύεη ζήκεξα  βάζεη ηνπ 

11. ζρεηηθνύ). 
 ► Σέινο σο επαθόινπζν ηνπ παξαπάλσ, ζηηείηαι ε ηαπηόρξνλε 3η Παράηαζη ηης ζσνολικής 

προθεζμίας παράηωζης ηων εργαζιών  ηοσ έργοσ καηά (3) ηρεις  μήνες ήηοι έως και  
16-01-2020     (από 16-10-2019 πνπ ηζρύεη ζήκεξα  βάζεη ηνπ 11. ζρεηηθνύ). 

  
       Ο ιόγνο γηα ηνλ  νπνίν δεηείηαη ε παξάηαζε ηεο 2εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο αιιά θαη 
ηεο ζπλνιηθήο  πξνζεζκίαο πεξαίσζεο -αλαθέηαη θαη ζηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε/αηηηνινγηθή έθζεζε  
ηνπ αλαδόρνπ & ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Σ.Τ.Γ.Ν. πξνο ηελ Δ.Τ.Γ.,- βξίζθεη ζύκθσλε ηελ Γ/λζε 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γ. Νάνπζαο-,  θαη είλαη ν εμήο: 
 

● Η ρξνλνβόξα δηαδηθαζία -ζύκθσλα κε ην λόκν- κέρξη θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε, ηνπ  Αλαθεθαιαησηηθνύ 

Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 
(Γει. πξώηα αλακνλή ''πξνέγθξηζεο ΑΠΔ/ΠΚΣΜΝΔ'' από Δ.Τ.Γ.-Π.Κ.Μ., ζηε ζπλέρεηα απνζηνιή ηνπ 

πξνεγθεθξηκέλνπ ΑΠΔ/ΠΚΣΜΝΔ ζην νηθείν Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη αλακνλή 

πξόζθιεζεο γηα ζπλεδξίαζε ηνπ, έπεηηα αλακνλή ηεο έθδνζεο θαη απνζηνιήο ζηελ ππεξεζία καο ηεο 
ΤΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ , ζηε ζπλέρεηα ζύληαμε εηζήγεζεο γηα ΈΓΚΡΙΗ θαη 
απνζηνιή ηεο ζηελ  Πξντζη/λε Αξρή ηνπ Γήκνπ, ζηε ζπλέρεηα αλακνλή ζπλεδξίαζεο ηεο Ο.Δ.., ζύληαμε  
θαη αλάξηεζε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ηεο ελ ιόγσ Απόθαζεο Έγθξηζεο θαη ηέινο θνηλνπνίεζε λνκίκσο ηεο 
ΑΠΟΦΑΗ ζηνλ Αλάδνρν ώζηε λα κπνξέζεη απηόο  λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ ππόςε 
ΑΠΔ.)   
Όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο  ε δεηνύκελε παξάηαζε ησλ ηξηώλ κελώλ κπνξεί λα θαηαζηεί θαη κηθξή ζε 

ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο πξνρσξνύλ όιεο  νη αλαθεξόκελεο απαηηνύκελεο 
ελέξγεηεο . 
Έρνπκε ήδε ππόςε καο ην πξόζθαην παξάδεηγκα δύν ππνέξγσλ ηνπ ηδίνπ Πξνγξάκκαηνο («ΒΔΛΣΙΩΗ 
ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΜΑΡΙΝΑ (Αγξόθηεκα ''Πνιιά Νεξά'') 
» κε ΚΩΓ.ΟΠΑΑ:0006185640, θαη «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ 
ΣΗΝ Σ.Κ. ΛΔΤΚΑΓΙΩΝ (''Ράκληζηα'')» κε ΚΩΓ. ΟΠΑΑ:0006185442 ), 

γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε αίηεκα Πξνέγθξηζεο ησλ 1σλ ΑΠΔ ζηελ Δ.Τ.Γ.-Π.Κ.Μ. ζηηο 21-05-2019 θαη 

κεηά από όιε ηελ παξαπάλσ ζεηξά ελεξγεηώλ εθδόζεθε ηειηθώο Απόθαζε έγθξηζήο ηνπο από ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην, κόιηο ζηηο 23-09-2019. 
 

  
  ● Γηα ην παξόλ αίηεκα παξαηάζεσο δηαηππώζεθε ήδε ΘΔΣΙΚΗ ΓΝΩΜΗ - εθ κέξνπο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
  Γηαρείξηζεο-Π.Κ.Μ.- (κε ην 1. ζρεηηθό)-, 

  δηλ. ως  προς ηη τορήγηζη 3ης  Παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας περάηωζης ηων  
             εργαζιών (με  αναθεώρηζη) καηά  (3) ηρεις μήνες ήηοι έως και  16-0 1-2020 σο επαθόινπζν  
  ηεο αηηνύκελεο παξάηαζεο ηεο 2εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαηά (3) ηξεηο κήλεο.  
 

        
       Γηα όια ηα παξαπάλσ, θαη επεηδή δελ πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ, ε Τπεξεζία καο   ζπκθσλεί 
κε απηόλ θαη  γλσκνδνηεί πξνο ηελ   Ο.Δ.    Γ. Νάνπζαο γηα  ηελ έγκριζη : 

 

 α) Σεο  4ης παράηαζη ηης 2ης  ενδεικηικής ημημαηικής προθεζμίας ηνπ έξγνπ (κε αλαζεώξεζε)  θαηά 
(3) ηρεις μήνες , δει. έσο  θαη  16-01-2020, (από  16-10-2019  πνπ ηζρύεη ζήκεξα )  θαη 

 
β) Σεο  3ης Παράηαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας περάηωζης ηοσ έργοσ (κε αλαζεώξεζε)  καηά (3) 

ηρεις μήνες ήηοι έως και 16-01-2020 (από 16-10-2019 πνπ ηζρύεη ζήκεξα ). 
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σνημ :    1. Η κε αξ. πξση. 15389/13-09-2019 εκπξόζεζκε Αίηεζε αλαδόρνπ (αηηηνινγηθή έθζεζε) γηα ηελ ελ ζέκαηη  

λέα παξάηαζε 
             2. Η κε αξ. πξση. 16372/26-09-2019 Δηζεγεηηθή Έθζεζε  Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γ. Νάνπζαο πξνο ηελ   

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο.-Π.Κ.Μ., γηα ηελ ελ ζέκαηη λέα παξάηαζε      
          3. Σν κε αξ. πξση. 16667/01-10-2019 ''Αίηεκα Γηαηύπσζεο Θεηηθήο Γλώκεο, ηνπ Γ.Νάνπζαο,  γηα                   

ηελ   ηξνπνπνίεζε   ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο'' ηεο πξάμεο/ππνέξγνπ1 κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ  ΟΓΟΤ 
ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ», σο πξνο ηε ρνξήγεζε 
3εο Παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ, 

 4.  Η κε αξ. πξση. 6043/17-10-2019 Απόθαζε Δ.Τ.Γ.-ΠΚΜ γηα ''Πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο λνκηθήο   
   δέζκεπζεο -πξνέγθξηζε 3εο παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ   
   ππνέξγνπ ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ ΓΔΩΡΓΙΚΔ   
   ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ»  

 
  

 

     Δ.Γ. :  
      1. Αληηδ/ρν , θ.Σδνπβάξα Β. 
      2. Γ/ληή ΣΤΓΝ, θ. Κπξηαθίδε Π. 

       3. Φάθειν Έξγνπ                                                                                                              

       4. Αξρείν Σ.Τ.Γ.Ν. 
       

 

                         Η ζπληάμαζα 
                                                  Πξντζη/λε Σκ. Γηαρ/ζεο & 
                                                       Παξαθνι. Έξγσλ                                                                                                                                 
    
 
                                             Υατδνύιε Μαξία                                                       

                                                       Αξρ. Μερ/θόο ΠΔ                                              
                                                              κε  Α' β. 

 
                          Έιαβα γλώζε                               
            Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Ν. 
 
 

                                                     Κπξηαθίδεο Παύινο 
            Πνιηη. Μερ/θόο ΠΔ 
          κε Α' β. 
 
 
                                                          
                                       

                                                                   Ο Δηζεγεηήο  
                                                            

 
 
                                                                 ............................... 


