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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Κάηω Ασαΐα,  14 / 12 / 2020 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ       

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ     
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΧΝ ΤΠΗΡΕΘΧΝ 

Δ/νζη  : ώζνπ Σαπξνκέλενο 50, 

   Σ.Κ. 25200, Κάησ Αραΐα    ΠΡΟ:  

Πληπ.  : σηεξία Φεινύθα     θ. Πξόεδξν Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  

Σηλ.      : 26930-24892     Δήκνπ Δπηηθήο Αραΐαο - εληαύζα 

Fax.      : 26930-22076      

E-mail  : s.felouka@ddachaias.gr     

 

 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ηεο 2
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ ‘Καηεδάθιζη 

ςδαηόπςπγος Κάηω Ασαΐαρ και καηαζκεςή βάζηρ δεξαμενήρ’ 

ΕΙΗΓΗΣΗ: Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - θ. Κπξηάθνο Οξιώθ 

 

Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη ζρεηηθά: 

1. Σηο παξ. 1ζη θαη 1δ ηνπ άξζξνπ 72 (Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκσλ) ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 η.Α) ‘Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο’, όπσο ηζρύνπλ 

1. Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Εηδηθφηεξα, έρεη ηηο 

αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο: 

…………………………………. 

ζη) Απνθαζίδεη γηα: 

i. Τελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε 

θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 

ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

ii. Τελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ή νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθαξκνδφκελε ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία, θαη εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

δ) Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

πξνκεζεηψλ, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄ 147), θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ 

ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ λ. 4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ‘Πξνζεζκίεο’ ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη 

…………………………………. 

8. Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη: 

α) Είηε «κε αλαζεψξεζε», φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή πξνθχπηεη 

απφ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

β) Είηε «ρσξίο αλαζεψξεζε», γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, φηαλ ε 

παξάηαζε θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ 

ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο «ρσξίο αλαζεψξεζε» γηα ην ζχλνιν 
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ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή κηαο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ, επηβάιινληαη νη 

ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο απηήο. 

…………………………………. 

10. Η έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, χζηεξα απφ 

αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ζηελ Δηεπζχλνπζα Υπεξεζία. Τν αίηεκα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ. Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο εθδίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. Σε 

πεξίπησζε έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηά ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ 

επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 141 πεηζαξρηθέο πνηλέο. 

Η αίηεζε, αλ ππάξρεη, θαηαηίζεηαη ζηε Δηεπζχλνπζα Υπεξεζία πνπ δηαηππψλεη πάληνηε ηε 

γλψκε ηεο πξνο ηελ πξντζηακέλε αξρή. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξάηαζε «ρσξίο αλαζεψξεζε», ν 

πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζε αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν, θαηαξηίδεη 

πίλαθα δηαρσξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, ζε εθείλεο πνπ κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ ζε πξνεγνχκελε 

αλαζεσξεηηθή πεξίνδν θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο. Οη πξψηεο δηαρσξίδνληαη θαη θαηά 

αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, κέζα ζηελ νπνία κπνξνχζε θαη έπξεπε λα εθηειεζζνχλ. Ο πίλαθαο 

απνηειεί πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε 

θαηά ηνπ πίλαθα δηαρσξηζκνχ, κφλν αλ ηνλ ππνγξάςεη κε επηθχιαμε. Σε πεξίπησζε άξλεζεο 

ηνπ αλαδφρνπ λα ζπκπξάμεη ζηελ θαηάξηηζε ή λα ππνγξάςεη ηνλ πίλαθα, εθαξκφδεηαη αλάινγα 

ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 156. 

3. Σελ κε αξίζκ. πξση. 6136/24.07.2020 (20SYMV007085296) ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

κε ζπκβαηηθό ρξόλν πεξαίσζεο εξγαζηώλ 2 κήλεο, ήηνη έσο ηελ 23.09.2020 

4. Σνλ θάθειν ηνπ έξγνπ  

5. Σελ κε αξηζ. 147/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δπηηθήο Αραΐαο (ΑΔΑ: 

ΦΤΝΖΧ9Ν-12Γ) πεξί έγθξηζεο ηεο 1
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κέρξη 

ηελ 23/11/2020 

6. Σελ κε αξηζ. πξση. 10374/11.11.2020 αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ ‘Αλδξέα Ε. 

Σξηαληαθπιιόπνπινπ, Ε.Δ.Ε.’ κε ηελ νπνία δεηά παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ έσο 23/01/2021 

7. Σν γεγνλόο όηη: 

 Έσο ζήκεξα δελ έρεη νινθιεξσζεί ε απαξαίηεηε κεηαθνξά ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ζην 

ρώξν ηνπ ππό θαηεδάθηζε πδαηόππξγνπ, ιόγσ δηνηθεηηθώλ εθθξεκνηήησλ ηεο ΔΕΤΑ 

Δπκαίσλ, ώζηε λα εθθηλήζνπλ νη εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηεο βάζεο ηεο 

λέαο επίγεηαο δεμακελήο ρσξίο ηνλ θίλδπλν θζνξώλ ηνπ δηθηύνπ απηνύ θαη δηαθνπήο ηεο 

πδξνδόηεζεο ηεο πόιεο  

 

παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε, σο Πξντζηακέλε Αξρή, ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ 23/02/2021, ήηνη θαηά 92 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκέξα ιήμεο ηεο 1
εο

 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ (23/11/2020), βάζεη ησλ σο άλσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ 

θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ 10374/14.12.2020 γλώκε ηεο Τπεξεζίαο καο, 

με αναθεώπηζη, αθνύ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηώλ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

Η αλαπιεξώηξηα Δ/ληξηα Σ.Τ. Ο Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

  

  

  

σηεξία Φεινύθα Κπξηάθνο Οξιώθ 

ΠΕ4 Αξρηηέθησλ Μεραληθόο  

 


