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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 για το έργο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Α ΣΤΑΘΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Α ΣΤΑΘΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: : 68.670,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Αγαθαγγελίδης Πέτρος - Πολιτικός Μηχανικός-Ε.Δ.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 26.592,28 € + 6.382,15 € για Φ.Π.Α =32.974,43 €
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : 30.7321.002
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (53,00%)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
ΒΟΗΘ. ΕΠΙΒΛ. :
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: έως την 03-09-2019 όπως διαμορφώθηκε με την
χορήγηση 1ης παράτασης.

Με την υπ’αριθμόν 540/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βέροιας , εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του υπ’όψη έργου , και ανατέθηκε αυτό στην εταιρεία
Αγαθαγγελίδης Πέτρος - Πολιτικός Μηχανικός-Ε.Δ.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της
μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 55,00%) και κατά τα
λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 03-10-2018 μεταξύ
του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 03-10-2018,
χρόνο κατασκευής τρείς (3) μήνες και ημερομηνία περαίωσης την 03-01-2019.

Με την υπ’ αριθμόν 998/2018 απόφαση του το Δ.Σ Βέροιας ενέκρινε την
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο μήνες, έως την 3-3-2019
με αναθεώρηση κατόπιν εμπροθέσμου αιτήματος του αναδόχου, 33571/30-11-2018.

Με την υπ’ αριθμ. 2628/31-1-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του που σας
διαβιβάζεται, η ανάδοχος εταιρεία Αγαθαγγελίδης Πέτρος - Πολιτικός Μηχανικός-
Ε.Δ.Ε. ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες, για
καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αλλά σε καθυστερήσεις που
οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, χιόνι, παγετός, βροχοπτώσεις.



Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι
πρέπει να δοθεί παράταση δύο μηνών , σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
Επειδή δεν υπάρχει ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2)
μηνών δηλαδή μέχρι την 03-05-2019 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση γενικής

παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών, δηλαδή
ημερομηνία περαίωσης 03-05-2019, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


