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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.
: 64/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: Κατσουγιαννόπουλπος Γεώργιος
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ
: 28.500,00€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ
: Κ.Α.64.7333.004
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
: Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-08-2019 μετά από
την 2η παράταση εργασιών.
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 64/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ΄ αριθ.
2875/20280/25-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την
εκτέλεση του έργου στο όνομα Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου, με προσφερθείσα μέση
έκπτωση 5.00 %.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 2-08-2018 μεταξύ της
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο
κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-02-2019
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2547/30-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε
η
την 1 παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ΄αριθ.152/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.8724/9-04-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε
την 2η παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ΄αριθ 334/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19120 /8-08-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά
την παράταση των εργασιών του έργου για διάστημα δυο (2) μηνών λόγω σύνταξης
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να

δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν
υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-10-2019,
λόγω σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης
των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-10-2019, λόγω σύνταξης του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .
Η έγκριση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου σύμφωνα με τον
παρ.10 του άρθρου 147 του ν.4412/2016, διενεργείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο
(προϊσταμένη αρχή) και θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συντελεστεί εγκαίρως και
σύμφωνα με τη νομοθεσία
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.
: 64/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: Κατσουγιαννόπουλπος Γεώργιος
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ
: 28.500,00€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ
: Κ.Α.64.7333.004
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
: Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-08-2019 μετά από
την 2η παράταση εργασιών.
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 64/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ΄ αριθ.
2875/20280/25-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την
εκτέλεση του έργου στο όνομα Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου, με προσφερθείσα μέση
έκπτωση 5.00 %.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 2-08-2018 μεταξύ της
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο
κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-02-2019
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2547/30-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε
την 1η παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ΄αριθ.152/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.8724/9-04-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε
η
την 2 παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ΄αριθ 334/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19120 /8-08-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά
την παράταση των εργασιών του έργου για διάστημα δυο (2) μηνών λόγω σύνταξης
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να
δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν
υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-10-2019,
λόγω σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης
των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-10-2019, λόγω σύνταξης του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .
Η έγκριση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου σύμφωνα με τον
παρ.10 του άρθρου 147 του ν.4412/2016, διενεργείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο
(προϊσταμένη αρχή) και θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συντελεστεί εγκαίρως και
σύμφωνα με τη νομοθεσία
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ
α.α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

