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Προς :

Τμήμα: Σ.Κ.Α.Μ.
Γραφείο: Γ4
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

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
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη
Βεργίνα»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.387,60 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 12.387,60 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.6117.001 (2019)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες + ένα (1) μήνα παράταση, λήξη την 5-6-
2019
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες
του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Η Υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 84/2018 μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ΄ αριθ 539/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του
έργου στην Εταιρεία «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 5-9-2018 μεταξύ του
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η Υπηρεσία σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει
ημερομηνία έναρξης 5-9-2018, χρόνο αποπεράτωσης οκτώ (8) μήνες και ημερομηνία
περαίωσης 5-5-2019.

Με την υπ΄αριθμ. 155/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε η 1η παράταση ενός (1)
μηνός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Με την υπ΄αριθμ. 484/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε η 2η παράταση τεσσάρων
(4) μηνών

Με την υπ’ αριθμ. 20940/5-9-2019 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 της υπηρεσίας κατά (2) μήνες διότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η Γ΄ φάση πρέπει το ερωτηματολόγιο να διενεργηθεί τον Σεπτέμβριο που η κίνηση των
οχημάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Β΄ φάση «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
και διατύπωση σεναρίων», είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας η Γ΄ φάση «Καθορισμός
στόχων και εκπόνηση του ΣΒΑΚ» και αναμένεται το τελικό στάδιο, η Δ΄ φάση που είναι
η «Έγκριση του ΣΒΑΚ».

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 δύον (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 5-12-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την υπηρεσία «Υπηρεσία υποστήριξης για τη
μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 5-12-
2019.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Eπιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

Ο Προϊστάμενος Σ.Κ.Α.Μ.

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλ/γος Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός


