ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 11-07-2019
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς :

Τμήμα: Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350556
Πληροφορίες: Κ. Σαχινίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ
: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΤΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
: 34359/07-12-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
: 34.650,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ
: 27.720,00 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ
: Κ.Α.30.7135.017
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
: (20,00%) τεκμαρτή.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 19-07-2019
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 85/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων και
της 24/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 21-03-2019 μεταξύ του
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-03-2019, χρόνο
κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-07-2019.
Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο μέρος του έργου, όπως εκσκαφές,
καλωδιώσεις, βάσεις ιστών κλπ.
Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15513/26-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά
την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγω ότι υπάρχει καθυστέρηση στην
παραλαβή των υλικών που παρήγγειλε και ότι θα χρειαστεί να συντάξει ΑΠΕ, με
αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει

να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν
υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα (60)
ημερών δηλαδή μέχρι την 17-09-2019
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης
των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης
17-09-2019 με αναθεώρηση .
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολογος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός

