
 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

          ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ      
                      ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Βέροια,     6-06-2018 
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ 

 
Προς : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων 
Γραφείο: Γ1 
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 
Ταχ. Κωδ.:   59100, Βέροια 
Τηλ : 2331350587 
Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος  

 

 
         

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 υπηρεσίας  
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» 2017 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.        : 86/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 Ευρώ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ       : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΙΚ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ:  9.920,00€ με ΦΠΑ. 
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α 02.30.7334.006 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Έξι (6)μήνες, λήξη την 29-6-2018 

 

Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την  86/2017  μελέτη του τμήματος Τ.Σ.Ε 
και της υπ΄αριθ.1202/18820/30-05-2017 απόφασης του Δημάρχου για ανάθεση της 
υπηρεσίας στον κ. Φωτιάδη Βικ. Κων/νο. 

Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας υπεγράφη στις 29-12-2017 μεταξύ 
του Δημάρχου και του ανωτέρω αναδόχου. 

Η εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 29-12-2017 
χρόνο κατασκευής έξι (6) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 29-06-2018 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 50,00% των εργασιών.  
Η ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε για το λόγω ότι το αντικείμενο 

των εργασιών ήταν πολυδιάσπαρτο και πολύπλοκο, αφορούσε πολύ μικρά 
αποσπάσματα αποκατάστασης σε όλο το εύρος της ανάπλασης και καθ’ ότι 
απαιτείται έκδοση αδείας  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για  κατάληψη 
οδοστρώματος ανά περίπτωση που θα επιτρέψει την αποκατάσταση διαβάσεων σε 
διάφορα σημεία. 

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών. 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 



 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14371/29-05-2018 αίτησή του ο παραπάνω 
εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών τριών (3) μηνών 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 τριών μηνών (3) δηλαδή μέχρι την 29-9-2018 
Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο 
 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω 
 

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής 
παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή ημερομηνία 
περαίωσης 29-9-2018   

                                          

 Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

  
       Ο  Eπιβλέπων              
 
 
 
    Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης 
        Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Η Προϊσταμένη  Τ.Τ.Σ.Ε. 
 
 
 

Μαρία Τριχοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών 

 



 
Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλ/γος Μηχανικός 
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