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ΘΕΜΑ                 :  5η Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου 
 
 
ΘΕΜΑ: Αίτημα 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. 29920/12.8.2017 απόφαση 
της Υπηρεσίας αποφασίστηκε διακοπή εργασιών του έργου κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. 
 



 
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 180 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 120 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.  

 
Μετά την χορήγηση της τέταρτης παράτασης παρατηρήθηκαν νέα έντονα καιρικά φαινόμενα. Λόγω 

των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων)  εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν. 
Λόγω της φύσης του έργου η κάθε βροχόπτωση επέφερε μεγάλες καθυστερήσεις. Σχετικώς υποβάλλονται 
μετεωρολογικά δεδομένα της περιόδου αυτής. Μάλιστα σύμφωνα με την από 22/10/2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κ.Μ. (ΑΔΑ:ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42) η περιοχή ριζωμάτων (Χαράδρας) κηρύχτηκε σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, έντονες βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες κλπ. 

 
Επίσης μετά την χορήγηση της τέταρτης παράτασης στις 21/12/2017 και κατόπιν σχετικών εγγράφων 

του εργολάβου η Υπηρεσία με το 47228/21.12.2017 έγγραφο της προχώρησε 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 απαιτείτο 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 θα εκτελεστεί με ανεξάρτητη διαδικασία και 
χρηματοδότηση Δήμου Βέροιας.   

 
 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με το υπ’αριθμόν πρωτ. 1568/2018 
έγγραφο της ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα 120 ημερών.Η 
Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση ανάγεται σε 120 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά 120 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08. 



 
 

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το αρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό 
Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση  των εργασιών του έργου για 
χρονικό διάστημα 120 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περάιωσης στις 03/07/2018  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών  
& Αγροτικής Ανάπτυξης  

 
 
 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 
 


