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E.3311.02 
 ΗΜ/ΝΙΑ:01/06/2011  

 

      

      Νάνπζα, 15/11/2019  

                                      Αξ. Πξ.      19726      

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  

                                            
 

  
 Ππορ: 

       Οικονομική Δπιηποπή Γ. Νάοςζαρ 
       [Βάζεη ηνπ άξζξ. 3 παξ.1 (ηδ)  ηνπ Ν.4623/2019 &  

       ηνπ άξζξ. 10 παξ. 9α (ε) ηνπ Ν.4625/2019  

       φπσο ηξνπνπνίεζαλ ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010] 

                                                                        
ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε ή κε, ηεο 3ηρ παπάηαζηρ ησλ ελδεηθηηθψλ ημημαηικών πποθεζμιών , θαζψο θαη ηεο 

ζςνολικήρ πποθεζμίαρ πεπαίωζηρ ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΟΓΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ» (κε 

Αξ. Μει. 67/2017) ,θαηά (3) ηπειρ μήνερ  έκαζηη (κε αλαζεσξήζεηο). 

 

ΥΔΣ:  α)  Σν κε αξ. πξση. 19726/08-11-2019 εκπξφζεζκν αίηεκα ηνπ θ. Σφθα Αζηέξηνπ, λφκ. εθπξνζψπνπ  

          ηνπ  αλαδφρνπ  ηνπ έξγνπ:'' ΣΟΚΑ ΑΣΔΡΙΟ & ΙΑ Δ.Δ.'' πεξί '' 3εο παξαηάζεσο ησλ   

          ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ-κε αλαζεψξεζε''        
 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σν κε αξ. πξση.6176/11-04-2019 έγγξαθν ηνπ Σ.Γ.&Π.Δ. ηεο Σ.Τ.Γ.Ν. πξνο ηνλ αλάδνρν 

2. Σν κε αξ. πξση. 3148/24-05-2019 αθπξσηηθφ έγγξαθν ηεο Απνθ/λεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο -Θξάθεο πεξί   

''Διέγρνπ  Ννκηκφηεηαο ηεο αξηζ. 168/2019 απφθαζεο Γ.. Νάνπζαο κε ζέκα: Δξοςζιοδόηηζη  Γημάπσος 

για ηην ςπογπαθή ζύμβαζηρ μεηαξύ Γήμος Ηπ. Πόλεωρ Νάοςζαρ και ΓΔΓΓΗΔ, για ηα  Έπγα 

αιζθηηικήρ αναβάθμιζηρ  δικηύων Γιανομήρ Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ ζε ημήμαηα ηων οδών Μεγάλος 

Αλεξάνδπος, Βαρ. Φιλίππος, Μπιγκάνος, Καηζαούνη και Πεηπίδη ηηρ Γ.Δ. Νάοςζαρ ". ''  

3. Σν κε αξ. πξση. 11344/03-07-2019 έγγξαθν Γ/ληή Σ.Τ.Γ.Ν. πξνο ην Γήκαξρν Η.Π. Νάνπζαο 

            4. Σελ ππ' αξηζκ. 232/2019 Απφθαζε Γ.. Νάνπζαο πεξί ''έγθξηζεο ηεο 1εο παξάηαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ  

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ -κε αλαζεσξήζεηο- θαηά (3) 

ηξείο κήλεο έθαζηε  

            5. Σελ  ππ' αξηζκ. 296/2019 Απφθαζε Γ.. Νάνπζαο πεξί ''έγθξηζεο ηεο 2εο παξάηαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ -κε αλαζεσξήζεηο- θαηά (3) 

ηξείο κήλεο έθαζηε (ζπλνιηθή έσο θαη 14-03-2020) 

            6. Σελ ππ' αξ. 380/2019 Απφθαζε Γ.. κε ηίηιν: ''  «Έγκπιζη ζςγσπημαηοδόηηζηρ ωρ ζςμμεηέσων θοπέαρ 

(δηλ. ο Δ. Νάουσας) με ηη ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. για ηην εκηέλεζη (από ηη ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. ζηο δίκηςο ηηρ) ηος 

«έπγος αιζθηηικήρ αναβάθμιζηρ δικηύων διανομήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζε ημήμαηα ηων οδών Μ. 

Αλεξάνδπος, Βαζ. Φιλίππος, Μπιγκάνος, Καηζαούνη και Πεηπίδη ηηρ ΓΔ Νάοςζαρ ηος Γήμος Η.Π. 

Νάοςζαρ», ζςνολικού πποϋπολογιζμού 114.169,91€ με ηο ΦΠΑ, καθοπιζμόρ ηων όπων ηηρ ζύμβαζηρ 

ανάθεζηρ και εξοςζιοδόηηζη ηος κ. Γημάπσος για ηην ςπογπαθή ηηρ»- (είκαζηε ζε δηαδηθαζία 

ελεξγεηψλ γηα ηε ζπκβαζηνπνίεζε κεηά ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν λνκηκφηεηαο) 

            7.  Σν άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016 

http://www.naoussa.gr/
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 8.  Η κε αξ. πξση.4421 /15-03-2019  χκβαζε ηνπ έξγνπ 

 9. Σα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο 

10. Σν γεγνλφο φηη ζήκεξα , γηα ηηο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ (5.) ζρεηηθνχ, ηζρχνπλ ηα εμήο:  

―1ε ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία έσο 14/11/2019  

―2ε ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία έσο 14/01/2020  

―3ε ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία έσο 14/03/2020 , φπνπ θαη ην πέπαρ ηηρ ζςνολικήρ πποθεζμίαρ 

πεπαίωζηρ ηνπ έξγνπ  ,  

 

θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ (α.) ζρεηηθνχ,ν αλάδνρνο , (θαζψο ήδε εθπλέεη ε 1ε ελδ/θή ηκεκαηηθή πξνζεζκία),  

κε ηελ ελ ιφγσ αίηεζή ηνπ δεηάεη: 

   

α)  Σελ 3η παπάηαζη ηηρ 1ηρ ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη 

 έσο 14/02/2020 , 

β)  Σελ 3η παπάηαζη ηηρ 2ηρ ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη 

 έσο 14/04/2020 , 

γ)  Σελ 3η παπάηαζη ηηρ 3ηρ ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη 

 έσο 14/06/2020 , 

δ)  θαζψο θαη ηελ 3η παπάηαζη -σο επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ- ηηρ ζςνολικήρ πποθεζμίαρ πεπάηωζηρ 

ησλ  εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη έσο 14/06/2020. 

 

            Οη ιφγνη γηα ηνπο  νπνίνπο δεηείηαη ε  παξάηαζε αλαθέξνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ζπλερίδνπλ λα είλαη νη ίδηνη κε ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο παξάηαζεο, Γει.   : 

 

Σν γεγνλφο φηη κεηά απφ ην ππ' αξ. πξση. 6176/11-04-2019 έγγξαθν  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν κε ην νπνίν θαιείηαη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ νπνηαδήπνηε ηερληθή εξγαζία ιφγσ χπαξμεο 

εθθξεκνηήησλ (αλακνλή θάπνησλ εγθξίζεσλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ θιπ.) απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, δελ ηνπ απνζηείιακε έγγξαθν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ. 

       Απηφ ζπλέβε θαζψο καο γλσζηνπνηήζεθε ην κε αξ. πξση. 3148/24-05-2019  αθπξσηηθφ έγγξαθν 

Απνθ/λεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο -Θξάθεο πεξί ''Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο ηεο αξηζ. 168/2019 απφθαζεο Γ.. 

Νάνπζαο'', εθ ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ηειηθψο ην  κε αξ. πξση. 11344/03-07-2019 έγγξαθν ηεο Σ.Τ.Γ.Ν. πξνο 

ηνλ ηέσο Γήκαξρν Νάνπζαο θαη έθηνηε δελ ππήξμε θάπνηα έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ πξνο ηε Γ/λζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ην πσο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην έξγν (δει. κε ή ρσξίο ηελ ππνγεηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ηεο 

ΓΔΓΓΗΔ).  

 Βέβαηα ζηε ζπλέρεηα θαη κφιηο ζηηο 31-10-2019, - κε ην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην - ιήθζεθε ε ππ' αξ. 

380/2019 Απφθαζε Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη: α) ε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γ. Νάνπζαο σο ζπκκεηέρσλ 

θνξέαο κε ηε ΓΔΓΓΗΔ  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ ηεο, β)ν ηξφπνο 

εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, γ)νη φξνη ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο θαη δ)ε 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

● Δπεηδή  φκσο είκαζηε ζε αλακνλή γηα ηελ έθδνζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο 

ελέξγεηεο ( πξφζθιεζε ΓΔΓΓΗΔ, ελδερφκελε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηαδηθαζία, απαηηνχκελεο 

αλαξηήζεηο, ππνβνιή πξνζθνξάο, έθδνζε εγγπεηηθήο θιπ) πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ην Γήκν καο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΓΓΗΔ (κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε). 

Κη επεηδή δελ γλσξίδνπκε κε ζαθήλεηα πφζν ρξφλν ζα πάξεη λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

-θαζψο ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία καο γηα πξψηε θνξά-, θξίλνπκε φηη: 

 

 Σφζν νη πθηζηάκελεο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο φζν θαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ 

έξγνπ έσο ηηο 14-03-2020 είλαη αλέθηθηεο , ελψ παξάιιεια κφλν θαη' εθηίκεζε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ηνλ επηπιένλ ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 

Σέινο επεηδή ζαθψο θαη δελ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία καο  δηαηππψλεη 

ζύμθωνη γνώμη με ηο ανάδοσο θαη  πποηείνεηαι:   

 

 Η  έγθξηζε - με αναθεωπήζειρ-  :  

α)  ηεο 3ηρ παπάηαζηρ ηηρ 1ηρ ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη 

 έσο 14/02/2020 , 

β)  ηεο 3ηρ παπάηαζηρ ηηρ 2ηρ ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη 

 έσο 14/04/2020 , 
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γ)  ηεο 3ηρ παπάηαζηρ ηηρ 3ηρ ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη 

 έσο 14/06/2020 , 

δ)  θαζψο θαη ε 3η παπάηαζη -σο επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ- ηηρ ζςνολικήρ πποθεζμίαρ πεπάηωζηρ ησλ 

 εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαηά (3) ηπειρ μήνερ ήηνη έσο 14/06/2020. 

 

ςνημ : 1. Σν κε αξ. πξση. 19726/08-11-2019 εκπξφζεζκν αίηεκα ηνπ θ. Σφθα Αζηέξηνπ, λφκ. εθπξνζψπνπ            

             ηνπ  αλαδφρνπ  ηνπ έξγνπ:'' ΣΟΚΑ ΑΣΔΡΙΟ & ΙΑ Δ.Δ.'' πεξί '' 3εο παξαηάζεσο ησλ          

             ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ''  

                     2.  Η  ππ' αξ. 380/2019 Απφθαζε Γ.. κε ηίηιν: ''  «Έγθξηζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο σο ζπκκεηέρσλ θνξέαο  κε ηε  

ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε (απφ ηε ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. ζην δίθηπν ηεο) ηνπ «έξγνπ αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο 

δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ηκήκαηα ησλ νδψλ Μ. Αιεμάλδξνπ, Βαζ. Φηιίππνπ, Μπηγθάλνπ, 

Καηζανχλε θαη Πεηξίδε ηεο ΓΔ Νάνπζαο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Νάνπζαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

114.169,91€ κε ην ΦΠΑ, θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο»  

 

               

                

     Δ.Γ. :  
     - Αξκφδ. Αληηδ/ρν ,θ. Σδνπβάξα Β. 

        - Γ/ληή Σ.Τ.Γ.Ν. 

        - Φάθειν Έξγνπ                                                                                                              

        - Αξρείν Σ.Τ.Γ.Ν.   

                                                    πληάμαζα 

                                         Η  Πξντζη/λε Σ.Γ.& Π.Δ.                                         Έιαβα γλψζε  

                                                                                                             Ο Γ/ληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

                                     Υατδνχιε Μαξία                                            Κπξηαθίδεο Παχινο   

                                              Αξρ. Μερ/θφο ΠΔ                                             Πνιηη. Μερ/θφο ΠΔ 

                              κε Α’ β.                                                             κε Α’ β. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ο Δηζεγεηήο  

                                                                              

 

 

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


