ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 19-8-2019
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 3ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.
: 10/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 93.802,65 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ
: Κ.Α.30.7333.005
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-2-2019
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10/2018 μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ΄αριθ 481/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της
υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ».
Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 27-8-2018 μεταξύ
του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει
ημερομηνία έναρξης 27-8-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία
περαίωσης 19-2-2018.
Με την υπ’ 107/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών
έως την 19-5-2019.
Με την υπ’ 449/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών
έως την 19-8-2019.
Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί σχεδόν το σύνολο του έργου.

Με την υπ’ αριθμ. 17289/16-7-2019 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 του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω έγκρισης Α.Π.Ε.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι λόγω
του διάσπαρτου αντικειμένου πρέπει να δοθεί παράταση.
Επειδή δεν υπάρχει
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών,
δηλαδή μέχρι την 19-11-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.
Η παράταση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη και η
έγκριση του Α.Π.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του
έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «Συντήρηση οδών και
κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 19-11-2019, 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.
α/α

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχ/κος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών
α/α
Ευθύμιος Γκαβανάς
Πολιτικός Μηχανικός

