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E.3311.02 
 ΗΜ/ΝΙΑ:01/06/2011  

 

      

      Νάουσα, 11/05/2020  

                                             Αρ. Πρωτ.      6107      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ. & Π.Ε.) 
 

Πληροφορίες : Χαϊδούλη Μ.  
Ταχ. Δ/νση: Δ. Βλάχου 30- Τ.Κ. 59200, Νάουσα  
Τηλ :23320 29617,  Fax: 23320 29626  
www.naoussa.gr    e-mail: haidouli@naoussa.gr  

                                            
 

  
                                                                   Προς: 

       Οικονομική Επιτροπή Δ. Νάουσας 
       [Βάσει του άρθρ. 3 παρ.1 (ιδ)  του Ν.4623/2019 &  

       του άρθρ. 10 παρ. 9α (η) του Ν.4625/2019  

       όπως τροποποίησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010] 

                                                                        
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη, της 5ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με 

Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) τρεις μήνες  έκαστη -με αναθεωρήσεις. 

 

ΣΧΕΤ:    Το με αρ. πρωτ. 6107/07-05-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου          

του  αναδόχου  του έργου:'' ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'' περί '' 5ης παρατάσεως των τμηματικών 

προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση''        
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.  Το με αρ. πρωτ.6107/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο 

2.  Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 ακυρωτικό έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί   

''Ελέγχου  Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας με θέμα: Εξουσιοδότηση  Δημάρχου 

για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ, για τα  Έργα 

αισθητικής αναβάθμισης  δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τμήματα των οδών Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Βας. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της Δ.Ε. Νάουσας ". ''  

3.  Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας 

            4. Την υπ' αριθμ. 232/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 1ης παράτασης των ενδεικτικών  

τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) 

τρείς μήνες έκαστη  

            5. Την  υπ' αριθμ. 296/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 2ης παράτασης των ενδεικτικών 

τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) 

τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-03-2020) 

            6. Την υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: ''  «Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας 

(δηλ. ο Δ. Νάουσας) με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του 

«έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. 

Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου Η.Π. 

Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ, καθορισμός των όρων της σύμβασης 

ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της» 
          7.  Τον υπ' αρ. πρωτ. 9790/22-11-2019 ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ της Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ σχετικά με 

τη νομιμότητα της υπ' αρ. 380/2019 Απόφασης Δ.Σ. Νάουσας 
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            8. Την  υπ' αριθμ. 219/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 3ης παράτασης των 

ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με 

αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-06-2020) 

9. Την  υπ' αριθμ. 42/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί ''έγκρισης της 4ης παράτασης των 

ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με 

αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-09-2020) 

10.  Την υπ άριθμ. 80/28-04-2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί'' κατακύρωσης στον μοναδικό 

εκ του νόμου οικονομικό φορέα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για την εκτέλεση του έργου: Αισθητική αναβάθμιση 

δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, 

Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου ΗΠ Νάουσας ,συνολικού 

προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ'', που αφορά στις υπογειοποιήσεις των δικτύων ηλεκτρικού 

ρεύματος στην περιοχή του έργου 

          11.  Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

12.   Η με αρ. πρωτ. 4421 /15-03-2019  Σύμβαση του έργου 

          13.   Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

   14. Το γεγονός  οτι  απαιτείται κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  μεταξύ 

Δήμου Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε(είμαστε σε αναμονή της υπογραφής) και της οργάνωσης  συνεργείου -

από τη ΔΕΔΔΗΕ-επί τόπου του έργου (λόγω των τελευταίων γεγονότων με τον ''κορωνοϊό'' αυτό 

καθίσταται πιο δύσκολο) 

15.  Το γεγονός ότι σήμερα , για τις προθεσμίες του έργου βάσει του (9.) σχετικού, ισχύουν τα εξής:  

―1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως  14/05/2020 

―2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως  14/07/2020 

―3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/09/2020 , όπου και το πέρας της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου  , 

 

και σε συνέχεια του εν θέματι σχετικού, ο ανάδοχος , (καθώς ήδη εκπνέει η 1η ενδ/κή τμηματική 

προθεσμία), με την εν λόγω αίτησή του ζητάει: 

   

α)  Την 5η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι 

 έως 14/08/2020 , 

β)  Την 5η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι 

 έως 14/10/2020 , 

γ)  Την 5η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι 

 έως 14/12/2020 , 

δ)  καθώς και την 5η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης 

των  εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως 14/12/2020. 
 

            Οι λόγοι για τους  οποίους ζητείται η  παράταση αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου 

και συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι με της προηγούμενης αίτησης παράτασης, Δηλ.   : 

 

....'' Το γεγονός ότι μετά από το υπ' αρ. πρωτ. 6176/11-04-2019 έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας 

προς τον Ανάδοχο με το οποίο καλείται να μην προχωρήσει στην οποιαδήποτε τεχνική εργασία λόγω 

ύπαρξης εκκρεμοτήτων (αναμονή κάποιων εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κλπ.) από πλευράς 

του Δήμου Νάουσας, δεν του αποστείλαμε έγγραφο έναρξης των εργασιών του εν θέματι έργου. 

       Αυτό συνέβη καθώς, μόλις επιτέλους εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μας γνωστοποιήθηκε 

το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019  ακυρωτικό έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί 

''Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας'', εκ του οποίου προέκυψε τελικώς 

το  με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον τέως Δήμαρχο Νάουσας και έκτοτε 

δεν υπήρξε κάποια έγγραφη ενημέρωσή του προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πως πρέπει να 

προχωρήσει το έργο (δηλ. με ή χωρίς την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ).  

 Βέβαια στη συνέχεια και μόλις στις 31-10-2019, - με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο - λήφθηκε η υπ' 

αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνονται: α) η συγχρηματοδότηση του Δ. Νάουσας ως 

συμμετέχων φορέας με τη ΔΕΔΔΗΕ  για την εκτέλεση του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων της, 

β)ο τρόπος εκτέλεσης της διαδικασίας συμβασιοποίησης του υπόψη έργου, γ)οι όροι του σχεδίου 

Σύμβασης και δ)η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης..... 
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● Την παρούσα στιγμή και μετά τον ''έλεγχο νομιμότητας '' του 7. σχετικού, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μ-Θ, ο οποίος βρήκε πλέον την παραπάνω απόφαση Δ.Σ. νόμιμη  και μετά από την πολυαναμενόμενη ψήφιση 

του Προϋπολογισμού για το 2020 και ύστερα από σειρά ενεργειών που έκανε ο Δήμος μας για να φτάσουμε 

τελικά  στην υπ' αριθ. 80/28-04-2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί'' κατακύρωσης στον 

μοναδικό εκ του νόμου οικονομικό φορέα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για την εκτέλεση του έργου: Αισθητική αναβάθμιση 

δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, 

Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου ΗΠ Νάουσας ,συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με 

το ΦΠΑ'', είμαστε σε αναμονή για την υπογραφή της Σύμβασης   με τη ΔΕΔΔΗΕ , ενώ στη συνέχεια θα 

απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 10-15 ημερών για τη σύσταση συνεργείου εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ και 

εγκατάστασής του επί του χώρου του έργου μας.  

Τότε και μόνο τότε μπορεί και ο ανάδοχος του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 

δηλ. ο ''ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'',να ξεκινήσει τις εργασίες του υπόψη έργου, καθώς όπως έχει 

αναφερθεί πολλάκις , αυτές  είναι συνυφασμένες  με τις εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

   Για όλα τα  παραπάνω , κρίνουμε ότι: 

 

 Τόσο οι υφιστάμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όσο και η συνολική προθεσμία περάτωσης του 

έργου έως τις 14-09-2020 είναι ανέφικτες , ενώ παράλληλα μόνο κατ' εκτίμηση μπορούμε να υπολογίσουμε τον 

επιπλέον χρόνο που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου . 

 Τέλος επειδή σαφώς και δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας  διατυπώνει σύμφωνη 

γνώμη με το ανάδοχο και  προτείνεται:   

          Η  έγκριση - με αναθεωρήσεις-  :  

α)  της 5ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι 

 έως 14/08/2020 , 

β)  της 5ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι 

 έως 14/10/2020 , 

γ)  της 5ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι 

 έως 14/12/2020 , 

δ)  καθώς και της 5ης παράτασης -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης 

των  εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 14/12/2020. 

 
Συνημ :     Το με αρ. πρωτ. 6107/07-05-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου            

             του  αναδόχου  του έργου:'' ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'' περί '' 5ης παρατάσεως των          

             τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση''                                   

               

     Ε.Δ. : 
     - Γ.Γ. Δήμου, κα Εξαδακρτύλου Π. 

      - Αρμόδ. Αντιδ/χο ,κ. Τζουβάρα Β. 

        - Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν., κ.Κυριακίδη Π. 

        - Φάκελο Έργου                                                                                                              

        - Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.   

              Η Προϊστ/νη Τ.Δ. & Π.Ε. 

                                                                                                            

 

                                                       Χαϊδούλη Μαρία                                          

                                                                              Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ                                         

                                         με Α’ β.                                                       

 

 

       Έλαβα γνώση 

   

        Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

       Δ. Νάουσας 

 

 

                Κυριακίδης  Παύλος 

                             Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ 

             με Α' β. 

 


