ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 6/2/2019

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς
Τηλέφωνο :2331350588

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ
:Τροποποίηση της υπ’αριθμόν 31/2019 απόφασης Δ.Σ. Βεροίας ως προς την
Παράταση χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»
Υπηρεσία

:«Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»

Αρ. μελέτης
:82/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ανάδοχος :
Α. Πασίδης
Συμβατική δαπάνη: 15.787,00 € (με φπα )
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

: Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

H υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την 82/2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, την
27376/9.10.2018 απόφαση ανάθεσης ΑντιΔημάρχου στην παραπάνω Εταιρεία και της από
10/10/2018 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 27557/2018) μεταξύ του ΑντιΔημάρχου και του
αναδόχου.
H υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 12/10/2018 και
χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 12/01/2019.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας υπέβαλε στις 18/12/2018 αίτηση για έγκριση
παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας, από τη συμβατική ημερομηνία
περαίωσης (12/1/2019) έως (12/03/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι
λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών που δεν επέτρεψαν να να εκτελεστεί η υπηρεσία
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 31/2019 απόφαση του αποφάσισε να εγκρίνει τη
χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα 60
ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 12/03/2019.
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 η παράταση για τις υπηρεσίες
δεν μπορεί κάθε φορά να υπερβαίνει το 50% του συμβατικού χρόνου δηλαδή διάστημα 45
ημερών στην περίπτωση μας.
Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 2 της σύμβασης και του
άρθρου 216 του Ν. 4412/2016 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποίησει την
υπ’αριθμόν 31/2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας ως προς την παράταση χρόνου εκτέλεσης της
υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας» και να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής
παράτασης των εργασιών της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα 45 ημερών, δηλαδή
ημερομηνία περαίωσης στις 26/02/2019.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

