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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 
ΘΕΜΑ :  : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ανάδειξη οικισμού Σελίου» του Μέτρου 7 του προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ2014-2020). 
 
 
ΕΡΓΟ: Ανάδειξη οικισμού Σελίου 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 62/2014 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: :  985.000,00€  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ       : ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ 
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 376.670,48 € + 86.634,21 € για Φ.Π.Α =463.304,70 € 
Κ.Α ΕΡΓΟΥ        : Κ.Α. 02.30.7326.037 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:  ( 53,14%) 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης – Σιδηρόπουλος Χρήστος 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες λήξη την 13-02-2016 
που μετά τις δοθείσες παρατάσεις διαμορφώθηκε έως 31-7-2017. 
 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την 
υπ’ αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας , 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ’ όψη έργου , και ανατέθηκε αυτό στην 
Εργοληπτική επιχείρηση ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%) και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης. 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 13-5-2015 μεταξύ του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου. 
 Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, 
δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την 
πρώτη διασταύρωση.  Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού 
του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής. 



Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, 
χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα  (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 
την 13-2-2016. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’αριθμόν 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της 3ης τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερεις ημέρες χωρίς 
την μεταβολή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 163/2016 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (64) εξήντα τέσσερεις ημέρες και έως 
17-4-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη 
αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 211/2016 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (60) εξήντα ημέρες και έως 17-6-2016 με 
αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 12508/8-4-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 340/2016 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (44) σαράντα τέσσερεις  ημέρες και έως 
31-7-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 19955/8-6-2016 εμπρόθεσμη 
αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 449/2016 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρείς  μήνες και έως 31-10-2016 τους 
δύο μήνες χωρίς αναθεώρηση και τον ένα μήνα με αναθεώρηση μετά από την υπ’ 
αριθμ. 27659/26-7-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 600/2016 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο  μήνες και έως 31-12-2016 χωρίς 
αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 9879/19-10-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 58/2017 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο  μήνες και έως 28-2-2017 χωρίς 
αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 47367/15-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 246/2017 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (5) πέντε  μήνες και έως 31-7-2017 χωρίς 
αναθεώρηση για την εκτέλεση την υπολειπόμενων εργασιών και με αναθεώρηση 
για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον ο ΑΠΕ και στο 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ  μετά από την υπ’ αριθμ. 4637/10-2-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 512/2017 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρείς  μήνες και έως 31-10-2017 
χωρίς αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 25074/13-07-2017 εμπρόθεσμη αίτησή 
του. 
 Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 768/2017 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (2) δύο  μήνες και έως 31-12-2017 με 
αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 30685/24-10-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του. 

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ’ αριθμόν 101/2018 απόφαση του ενέκρινε την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά (3) τρείς  μήνες και έως 31-03-2018 με 
αναθεώρηση μετά από την υπ’ αριθμ. 44388/30-11-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του. 
 Το έργο του θέματος με την υπ’ αριθμόν 4895/1-7-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που έληξε, στο 
Μέτρο 7 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020(ΠΑΑ2014-2020).  
 Ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες 



απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, υποβλήθηκε στην ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2014-2020» με τον υπ’ αριθμόν 10627/28-3-2017διαβιβαστικό της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και με την υπ’ αριθμόν 3285/31-3-2017 απόφαση της Ε.Υ Εφαρμογής του 
προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  2014-2020» έχει αποσταλεί η 
προέγκριση της 1ης Νομικής Δέσμευσης ( Προέγκριση 1ου ΑΠΕ) . 
 Ο προαναφερόμενος 1ος Α.Π.Ε έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (την 3η συνεδρίαση στις 7 Απριλίου του έτους 2017) 
και εγκρίθηκε από το Δ.Σ Βέροιας σε  την 251/2017 απόφασή του. 
 Με την υπ’ αριθμ. 6122/26-02-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του που 
επισυνάπτεται μαζί με τα κλιματολογικά δεδομένα, ο ανάδοχος ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ   
ζητά την παράταση της συνολικής  προθεσμίας του έργου κατά (2) δύο  μήνες λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού και δυσμενών 
προβλέψεων που δεν επιτρέπουν την σκυροδέτηση της θεμελίωσης και την 
αγκύρωση του οργάνου αθλοπαιδιάς το οποίο φυλάσσεται σε αποθήκη του 
προμηθευτή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του και 
η περιοχή πέριξ του χώρου εγκατάστασης του παιχνιδιού. 
 Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα για παράταση δύο μηνών και 
θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η αιτούμενη παράταση για την περαίωση των 
υπολειπόμενων εργασιών για το συμφέρον του έργου, σύμφωνα με την παρ.8α του 
Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, και προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών με  
αναθεώρηση,  λόγω  του ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών 
(χιονοπτώσεων και παγετού) δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 Ακόμη υπάρχει και η   θετική διατύπωση γνώμης (2676/09-03-2018) του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Γενική Γραμματεία 
Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 -MΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ η οποία επισυνάπτεται. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω  
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη  τη χορήγηση γενικής 
παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2)μηνών με 
αναθεώρηση, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-05-2018.   

 Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 


