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ΘΕΜΑ: "Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)»"
Σχετ.: To με αριθ. πρωτ. εισερχ. 15037/05-08-2020 έγγραφο της αναδόχου της μελέτης του θέματος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Περιληπτικό ιστορικό
 Η μελέτη χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει
από το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020 με Κ.Α. 30/7412.001, ποσού
63.264,00 €, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)».
 Υπ’ αριθ. 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη
δέσμευση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης.
 Υπ’ αριθ. 332/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τον
επικαιροποιημένο φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και καθόρισε
τον τρόπο εκτέλεσής της.
 Υπ’ αριθ. 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη
διενέργεια, συγκρότησε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού της μελέτης και κατάρτισε τους όρους δημοπράτησής της.
 Στις 17-09-2019 διεξήχθη ο δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
 Υπ’ αριθ. 255/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 1ο
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, οριστικοποίησε τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών
των συμμετεχόντων γιατί ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού.
 Υπ’ αριθ. 05/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 2ο
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης την
εταιρεία: «ΓΕΩΤ.ΕΡ.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με βαθμολογία 91,00%, ποσοστό
έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ) γιατί ήταν η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της
διακήρυξης.
 Υπ’ αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 3ο
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανακήρυξε ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης την
εταιρεία: «ΓΕΩΤ.ΕΡ.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ)
 Υπ’ αριθ. 9697/27-05-2020 σύμβαση (ποσό σύμβασης : 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 15.815,61 (με
Φ.Π.Α.)).
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Η συνολική καθαρή προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών (90 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 25/08/2020. Στη σύμβαση ορίζονται

τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:
Εισκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος στην συγκεκριμένη
περιοχή, η εκτέλεση της πρώτης γεώτρησης βάθους περί των
30,00 μέτρων και η λήψη των δειγμάτων
Μετακίνηση του γεωτρητικού συγκροτήματος στην δεύτερη
θέση, εκτέλεση της δεύτερης γεώτρησης βάθους περί των
30,00 μέτρων, η λήψη των δειγμάτων και αποκόμιση
γεωτρητικού συγκροτήματος
Επεξεργασία των δειγμάτων των δύο γεωτρήσεων, εκτέλεση
των δοκιμών, λήψη αποτελεσμάτων
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη οριστικής
μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης της περιοχής

10 ημέρες

10 ημέρες
40 ημέρες
30 ημέρες

Στις 22-06-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπεύθυνο γεωλόγο της ανάδοχης εταιρείας επί
τόπου της περιοχής μελέτης και διαπιστώθηκε ότι οι καταλληλότερες θέσεις για να πραγματοποιηθούν οι
προβλεπόμενες από τη μελέτη, ερευνητικές-δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, επρόκειτο να λάβουν χώρα εντός
ιδιόκτητου αγροτεμαχίου.
Κατόπιν αυτού η υπηρεσία με το υπ’ αριθ. 11657/24-06-2020 έγγραφό της, κάλεσε την ανάδοχο
εταιρεία να διακόψει την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών πεδίου, προκειμένου να ληφθεί η
απαραίτητη έγκριση από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, καθώς και όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες (αρχαιολογία, πολεοδομία, κλπ).
Με την από 09-07-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη η υπηρεσία έλαβε τη συναίνεση του
ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των γεωτρήσεων εντός του αγροτεμαχίου του και στη συνέχεια, με το υπ’ αριθ.
13109/13-07-2020 έγγραφό της προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ζήτησε την αντίστοιχη αδειοδότηση.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, ενημερωθήκαμε ότι η
έγκριση αδειοδότησης για την πραγματοποίηση των ερευνητικών-δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εντός του
ιδιόκτητου αγροτεμαχίου, απαιτεί γνωμοδότηση από το ΚΑΣ, η έκδοση της οποίας όπως μας ενημέρωσαν
προφορικά, εκτιμάται περί του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, με το υπ’ αριθ. 14986/05-08-2020 έγγραφό μας καλέσαμε τον ανάδοχο να
υποβάλλει αίτηση για παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για έξι (6) μήνες, αφού περίπου τρεις
(3) μήνες απαιτείται για την έγκριση αδειοδότησης από την αρχαιολογία και τρεις (3) μήνες ήταν ο συμβατικός
χρόνος εκπόνησης της μελέτης.
Η ανάδοχη εταιρεία με την υπ’ αριθ. 15037/05-08-2020 αίτησή της ζήτησε παράταση έξι (6) μηνών για
την περαίωση εκπόνησης της μελέτης.
Η υπηρεσία μας συναινεί ως προς την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης από την
ανάδοχη εταιρεία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (180 ημέρες) από τη λήξη του παρόντος εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος (ήτοι από τις 25/08/2020), για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Σύμφωνα με το άρθρο 184 (Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: «...3.Οι
προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου
απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου....»
Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως
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εγκρίνει ή μη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)», για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών (180 ημέρες) από τη λήξη του παρόντος εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (ήτοι από τις 25/08/2020),
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Συνημμένα:
1. To με αριθ. πρωτ. εισερχ. 15037/05-08-2020 έγγραφο της ανάδοχης εταιρείας
ΕΔ
1. Φάκελος Μελέτης

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών,
Υπηρεσίας ΔόμησηςΠεριουσίας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε.
α.α.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιορδάνης Κηριμκιρίδης
Γεωλόγος Μηχ/κός

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός
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