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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

ΕΡΓΟ : «‘ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΓΈΦΥΡΑΣ ΤΆΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΟΥΛΟΎΡΑΣ’»

Αρ. μελέτης : 98/2018της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 15.000,00 €
Ανάδοχος : Αγαθαγγελίδης Πέτρος
Συμβατική δαπάνη: 14.400,00 € (με φπα )

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 98/2018 μελέτη της ΤΥΔΒ, της 09/2018
απόφασης της Οικ. Επιτροπής για κατακύρωση της εκτέλεσης της κατασκευής στον
παραπάνω ανάδοχο και της από 06/03/2019 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 5781/2019) μεταξύ
του ΑντιΔημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 06/03/2019 και χρόνο
κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 06/06/2019.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 06/05/2019 αίτηση για έγκριση παράτασης του
χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (6/06/2019) έως
(06/07/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται
είναι ότι απαιτείται παράταση για έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα
του εργολάβου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση της συνολικής
προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.
4412/2016. Λόγω του ότι η έγκριση χορήγησης παράτασης δίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει άμεσα το αίτημα ώστε να μην δημιουργηθεί
πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου

Μετά από τα παραπάνω, απαιτείται η άμεση εξέταση του αιτήματος από το Δ.Σ. και
σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με ή χωρίς αναθεώρηση’ των εργασιών του
έργου για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 06/07/2019.

O ΑντιΔήμαρχος
Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος


