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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 5ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.

: 84/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

: «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 143.135,53 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ

: Κ.Α.30.7323.003

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (180) ημέρες, παράταση εκατόν είκοσι
οκτώ (128) ημερών, λήξη την 15-5-2019
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ΄αριθ 245/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της
υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 2-7-2018 μεταξύ της
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει

ημερομηνία έναρξης 2-7-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης
6-1-2018.
Με την υπ’ αριθμ. 22048/14-8-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που
τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την
παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, επειδή κατά
την καθαίρεση του παλαιού τσιμεντένιου δαπέδου βρέθηκαν δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε
πολύ μικρό βάθος και κρίθηκε αναγκαία η υπογειοποίησή τους σε μεγαλύτερο βάθος για
λόγους ασφαλείας.
Με την υπ’ αριθμ. 648/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω
παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 21-1-2019.
Με την υπ’ αριθμ. 35387/18-12-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που
τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 2η
παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα έξι (36) ημέρες, δηλ. μέχρι την
28-2-2019.
Με την υπ’ αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω
παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 28-2-2019.
Με την υπ’ αριθμ. 2093/25-1-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται
από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 3η παράταση
του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 14-42019.
Με την υπ’ αριθμ. 153/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω
παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 14-4-2019.
Με την υπ’ αριθμ. 6236/12-3-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται
από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 4η παράταση
του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα δύο (32) ημέρες, δηλ. μέχρι την 15-52019.
Με την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω
παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 15-5-2019.
Με την υπ’ αριθμ. 8483/5-4-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται
από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 5η παράταση
του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 30-62019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε.
Μέχρι σήμερα έχει επιστρωθεί με κυβόλιθους όλος ο πεζόδρομος ενώ έχει
κατασκευαστεί και το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρολογικών εργασιών. Οι εργασίες που
απομένουν είναι η ολοκλήρωση προμήθειας και ο προγραμματισμός των
καρταναγνωστών, η τοποθέτηση ποδηλατοστατών και η επιδιόρθωση τμημάτων του
πεζοδρόμου.
επειδή:
Η διαδικασία έγκρισης Α.Π.Ε. είναι χρονοβόρα αλλά απαιτείται για την
ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου 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 σαράντα πέντε (45) ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-6-2019,
με δικαίωμα αναθεώρησης.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης του
έργου για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών για το έργο «Ανακατασκευή
τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-6-2019,
με δικαίωμα με αναθεώρησης.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.

Ο Eπιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

Μαρία Τριχοπούλου
Πολ/κος Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών
α/α
Μαρία Τριχοπούλου
Πολ/κος Μηχ/κος

