ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 16-1-2019
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς :

Τμήμα: Υ.Ε.Ε.
Γραφείο: Γ3
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Απ. Παύλου»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.
: 79/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 24.500,00 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ
: Κ.Α.64.7333.003
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 3-12-2018
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 79/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και την υπ΄αριθ 20138/2853/23-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου για την
ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ».
Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 3-8-2018 μεταξύ της
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει
ημερομηνία έναρξης 3-8-2018, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης
3-12-2018.
Μέχρι σήμερα έχει καθαρισθεί το ρέμα και έχει κατασκευαστεί τοιχείο στην Π.
Λυκογιάννη και έχει ο κιβωτοειδής οχετός στη Ν. Νικομήδεια και απομένουν
συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του έργου.
Με την υπ’ αριθμ. 26760/3-10-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που
τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την
παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, επειδή

καθυστέρησε σημαντικά η έγκριση της αρχαιολογίας και λόγω των δυσμενών καιρικών
συνθηκών.
Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει
να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει
να δοθεί παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι την 3-4-2019, με
δικαίωμα αναθεώρησης.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του
έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών για το έργο «Αποκαταστάση
βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Απ. Παύλου», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 3-4-2019, με
δικαίωμα με αναθεώρησης.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Υ.Ε.Ε.

Ο Eπιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

Γκαβανάς Ευθύμιος
Πολ/κος Μηχ/κος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός

