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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου.
ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.
ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ: 3.400.000,00€ (με ΦΠΑ).
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (έκπτωση 47,36%).
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.796.698,98 € (με ΦΠΑ).
Σύνολο Εγκεκριμένων Λογαριασμών: 1.246.277,41€ (με ΦΠΑ).
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ε.Γκαβανάς, Πολ/κός μηχ/κός & Κ.Σαχινίδης, Ηλεκ/γος μηχ/κός.
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με: α) Την αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διαγωνισμού και
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου, β) Την αριθμ. 151/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο

πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, γ)
Την αριθμ. 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την
οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε
στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση
ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και δ) Της από 30/08/2018 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του
αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο
κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη
31/08/2019.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αρχικώς στις 19/11/2018 την πρώτη αίτηση για έγκριση
παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο ήταν ότι
υπήρξαν καθυστερήσεις στην παράδοση πεδίου εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με
την αριθμ. 925/2018 απόφασή του ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και
όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία
περαίωσης στις 30/09/2019.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/07/2018 τη δεύτερη αίτηση για
έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία
περαίωσης (30/09/2019) έως (30/12/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών (90
ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις
χωματουργικές εργασίες στην περιοχή του Ακροβάθρου Α2 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας αλλά και καθυστέρηση στην σύνταξη και έγκριση της μελέτης προστασίας του
αρχαιολογικού τοίχους. Επίσης καθυστερήσεις υπήρξαν κατά τις εργασίες της επίχωσης του
ακροβάθρου Α1 λόγω των αργών ρυθμών που επέβαλε η Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.
Τέλος ο ανάδοχος ανέφερε καθυστέρηση στην εργασία ανέγερσης των προσωρινών
ικριωμάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του
έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 538/2019 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση
γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 90
ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/12/2019.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 22/11/2019 την παρούσα τρίτη αίτηση
για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία
περαίωσης 30/12/2019 έως 30/05/2020, δηλαδή για χρονικό διάστημα 5 μηνών (152
ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση



της συγκοινωνιακής μελέτης, η οποία κατατέθηκε από τον ανάδοχο, με την υπ’ αριθμόν
αίτησή του 8797/2019 στις 09.04.2019 και τελικώς εγκρίθηκε στις 20.09.2019 με την
αντίστοιχη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3535/Β/20.09.2019. Η συγκοινωνιακή μελέτη ήταν
απαραίτητη για την κατασκευή, μεταφορά, ανέγερση και τοποθέτηση του μεταλλικού φορέα
της υπό ανέγερση γέφυρας η οποία και καθυστέρησε. Επίσης ο ανάδοχος αναφέρει ότι λόγω
αυτής της χρονικής μετάθεσης της ανέγερσης μεταφέρονται και τα επόμενα στάδια της
κατασκευής του έργου που είναι οι κατασκευές από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα, οι
μονώσεις με επικάλυψη τσιμεντοκονίας κλπ. στη χειμερινή περίοδο.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω των παραπάνω λόγων είναι 5 μήνες
(152 ημέρες) και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής
προθεσμίας του έργου κατά 5 μήνες (152 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του
Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η
Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των
τμηματικών προθεσμιών με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό
διάστημα 5 μηνών (152 ημέρες), δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/05/2020.
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