
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      Βέροια 15/06/2018 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων 
                                       

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.    ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς     
Τηλέφωνο   :2331350588      
      
    

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 
 
ΘΕΜΑ                 :  Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου 
 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης οριακής προθεσμίας παράτασης για το έργο «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών 

οικισμού Χαράδρας» του Δήμου Βέροιας».  

ΕΡΓΟ                 : «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.        : 3/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας 

ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ: 337.000,00  €. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ       : Βασιλεία Καρατζιούλα   (έκπτωση 48,03%) 

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ:   175.132,07 € (με φπα ) 

Ποσό 1ης Σ.Σ.Ε. : 24.396,75 € (με φπα) (υπογραφή 30/05/2017) 

Σύνολο Εγκεκριμένων Λογαριασμών: 84.609,59€ Αρχικής Σύμβασης (με φπα) & 21.028,43€ Σ.Σ.Ε. (με φπα) 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ        : Ευθύμιος Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός 

 

 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 3/2013 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 158/2015 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην 

παραπάνω Εταιρεία και της από 24/08/2015 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου. 

 

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 24/08/2015, χρόνο κατασκευής 

270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 19/05/2016 

 

Ο ανάδοχος του έργου αρχικά υπέβαλε στις 10/3/2016 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του 

χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/05/2016) έως (19/07/2016), 

δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις 

στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 

165/18.3.2016 απόφαση του ενέκρινε την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 

ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/07/2016. 

 

 Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24/6/2016 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης 

του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/07/2016) έως (19/10/2016), 

δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις 

στην πορεία των εργασιών λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι η καθυστέρηση υπολογίστηκε σε 90 ημέρες και 

πρότεινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με 

το άρθρο 48 του Ν. 3669/08. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 398/2016 απόφαση του ενέκρινε την 

δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το 

άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/10/2016.  Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 29920/12.8.2016 απόφαση 



 

της Υπηρεσίας αποφασίστηκε διακοπή εργασιών του έργου η οποία ήρθη στις 30.1.2018 (αρ. απόφασης 

άρσης 3022/2017) διότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν είχε ορίσει επόπτη εργασιών. 

 

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/3/2017 τρίτη αίτηση για έγκριση παράτασης του 

χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/10/2016) έως (04/09/2017), 

δηλαδή για χρονικό διάστημα 320 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν 

καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εργασιών από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1ου ΑΠΕ. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο Βεροίας με την 245/2017 απόφαση του ενέκρινε την τρίτη παράταση της συνολικής προθεσμίας 

του έργου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, έως τις 04/09/2017.  

 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/07/2017 τέταρτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (04/09/2017) έως (03/03/2018), δηλαδή για 

χρονικό διάστημα 120 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην 

πορεία των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1ου ΑΠΕ. Παράλληλα 

υπογράφηκε και η 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών στις 30/05/2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας 

με την 509/2017 απόφαση του ενέκρινε την τέταρτη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με 

αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, έως τις 03/03/2018. 

 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/01/2018 πέμπτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (03/03/2018) έως (03/07/2018), δηλαδή για 

χρονικό διάστημα 180 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην 

πορεία των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω διακοπής εργασιών για την αντιμετώπιση 

φαινομένων λασπορροής. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 144/12.3.2018 απόφαση του ενέκρινε την 

Πέμπτη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 

3669/08, έως τις 03/07/2018. 

 

Ολική Συμβατική Προθεσμία :270 +60+90+320+120=860 ημ 

Συνολική Προθεσμία (για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας): 270+60=330 ημ 

 

Κατόπιν σχετικών εγγράφων του εργολάβου η Υπηρεσία με το 47228/21.12.2017 έγγραφο της είχε 

προχωρήσει σε διακοπή εργασιών διότι απαιτείτο να προηγηθεί η εκτέλεση εργασιών που δεν 

προβλέπονταν στην σύμβαση προκειμένου να αρθεί η επικίνδυνη κατάσταση με την ροή υδάτων και λάσπης 

εντός του ταμιευτήρα. Πιο συγκεκριμένα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην 

περιοχή χαράδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκδηλώθηκαν καταπτώσεις χωμάτων υπό την μορφή 

λάσπη-ροής στο πρανές του ταμιευτήρα χαράδρας. Επειδή σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε από 

την υπηρεσία μας παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στο άνω τμήμα του πρανούς επισφαλής κατάσταση 

απαιτήθηκε η εκτέλεση εργασιών προς άρση των επικινδύνων σημείων. Έτσι απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος 

για σύνταξη μελέτης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο ’ Αντιμετώπιση ροών &  διευθέτηση πρανούς 

Χαράδρας’ που εκτελέστηκε με ανεξάρτητη διαδικασία και χρηματοδότηση Δήμου Βέροιας.   

  

Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 15303/4.6.2018 απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας περί άρσης διακοπής εργασιών. Οι λόγοι διακοπής εργασιών του έργου είχαν 

εκλείψει διότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αντιμετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης με την 

ροή υδάτων και λάσπης εντός του ταμιευτήρα. Αναμένεται από τον εργολάβο άμεση επανέναρξη εργασιών. 

 

Το συνολικό διάστημα που το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών ανέρχεται σε 165 ημέρες 

(21.12.2017 έως 4.6.2018).  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08 : 



 

 "Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής 

προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο(1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) 

μηνών (οριακή προθεσμία). 'Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία 

και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική 

συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του  ". 

 

Η οριακή προθεσμία που  είναι το  1/3 της συνολικής, ανέρχεται σε 330 ημέρες / 3 = 110 ημέρες. 

Η οριακή προθεσμία χορηγείται μετά τη συνολική προθεσμία, δηλαδή μετά τη 03.07.2018 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/08 : 

 "Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση 

του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την 

οριακή προθεσμία." 

 

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση τμήματος της οριακής προθεσμίας γενικής παράτασης των εργασιών 

του έργου για χρονικό διάστημα 110 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 21/10/2018. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών  

& Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

 

 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 


