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ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών υπηρεσίας
ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Βεργίνας.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.
: 65/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.179,05Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΙΚ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 12. 122,74€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : 30/7334.002 (2017)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παρ. Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Διακόσιες δέκα (210) ημέρες, λήξη την 20-02-2019
Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την 65/2018 μελέτη του τμήματος Τ.Σ.Ε
και της υπ΄αριθ.2465/17929/28-06-2018 απόφασης του Δημάρχου για ανάθεση της
υπηρεσίας στον κ. Φωτιάδη Βικ. Κων/νο.
Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας υπεγράφη στις 20-07-2018 μεταξύ
του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Η εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 20-07-2018
χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 20-02-2019
Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 70,00% των εργασιών.
H ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε για το λόγω ότι το αντικείμενο
των εργασιών ήταν πολυδιάσπαρτο και πολύπλοκο, αφορούσε μικρά τμήματα
αποκατάστασης σε κοινοχρήστους χώρων στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Βεργίνας
και λόγo καιρικών συνθηκών (χιόνια, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός).
Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.2235/28-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος
ζητά την παράταση των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι
πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016 μπορεί να παρατείνεται η σύμβαση
μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου πριν από την λήξη της
διάρκειας της και δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, προτείνει να
δοθεί παράταση εξήντα ημερών (60) δηλαδή μέχρι την 20-04-2019
Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής
παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, δηλαδή
ημερομηνία περαίωσης 20-04-2019
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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