
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

          ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ     
                      ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

                           Βέροια,   02-11-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών 
ΕΡΓΟ:  «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.        : 90/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  300.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ       : «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 1 4 1 . 9 4 8 , 4 3   € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ        : Κ.Α.30.7323.008
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Τριακοσίων εξήντα (360) ημέρες, λήξη την 03-12-2020

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες 
του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση». 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 123/2018 μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ΄αριθ 153/2019 απόφαση της Ο.Ε.  για την ανάθεση του 
έργου στην Εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας  υπεγράφη στις 03-12-2019 μεταξύ 
του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει 
ημερομηνία έναρξης 03-12-2019, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180)  ημέρες και 
ημερομηνία περαίωσης 03-06-2020.

Με την υπ’ αριθμ. 175/2020 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών, έως την 03-12-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Με την υπ’ αριθμ. 22711/2-11-2020 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 έξι (6) μήνες επειδή υπάρχει η ανάγκη 
και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την τακτοποίηση των 
υπολειπομένων εργασιών αλλά και η χειμερινή περίοδος που ακολουθεί που καθιστούν 
δύσκολες αυτές τις εργασίες.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 80% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα  και θεωρεί ότι πρέπει 
να δοθεί παράταση.   Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει 
να δοθεί παράταση  έξι  (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 03-06-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του 
έργου  για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ»,  δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 03-06-2021, με δικαίωμα  
αναθεώρησης. 

                                         
 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
                              

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ


