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Προς :

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 4ηςπαράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών (οριακή 
προθεσμία)
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.        : 36/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ       : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 89.947,34€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ        : Κ.Α.30.7334.013
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παυλοπούλου Παρασκευή-Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα(270) ημέρες (συμβατική), λήξη την 
09-10-2020μετά από τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

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. 36/2018 μελέτητης Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, και τηνυπ΄αριθ536/2018 απόφαση της Ο.Ε.  για την ανάθεσήτου 
στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβασηγια την εκτέλεσητου έργου υπεγράφη στις09-11-2018μεταξύ του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης09-11-2018, 
χρόνο κατασκευής 270ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 09-08-2019.

Με την υπ’ αρ. 13908/10-06-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 
παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχοςζήτησε την παράταση του χρόνου 
εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», 
για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 9-12-2019 .

Με την υπ’ αριθμ.539/2019απόφαση  το Δ.Σ Βέροιας ενέκρινε παράταση της 
προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 4 (τέσσερις μήνες).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Με την υπ’ αριθμ. 27260/06-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται 
από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/20.16) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση 
του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. 
Βέροιας»», για έξι (6) μήνες.

Με την υπ’ αριθμ 277/2019 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας 
παράτασης του έργου κατά 6 (έξι μήνες).

Με την υπ’ αριθμ. 10463/05-06-2020 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την 
παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων Δ.Ε. Βέροιας»», για τέσσερεις  (4) μήνες.

Με την υπ’ αριθμ 188/2020 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας 
παράτασης του έργου κατά 4 (τέσσερεις μήνες).

Σύμφωνα με το άρθρο 147 (Προθεσμίες) παρ.7 του Ν.4412/2016 «……Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής 
προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι 
μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).  Η συνολική προθεσμία 
υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που 
εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική 
προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.»

Με το παρών εισηγητικό σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω  του ότι: 
Α) έχοντας υπόψη ότι  έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το 87% της σύμβασης και έχουν 
εγκριθεί τέσσερεις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών
Β) έχοντας υπόψη ότι απομένει η κατασκευή και λειτουργία του σιντριβανιού της 
πλατείας Ωρολογίου
Γ) έχοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα λόγω της διασποράς του 
κορωνοϊού  COVID-19
Δ) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν κατέθεσε αίτημα χορήγησης παράτασης

εισηγείται την χορήγηση της οριακής προθεσμίας για το συμφέρον του έργου και η 
οποία υπολογίζεται στο 1/3 του χρόνου με βάση την αρχική σύμβαση και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις στις 234 ημέρες ήτοι ημερομηνία λήξης της οριακής 
προθεσμίας03-06-2021.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στηνΟικονομική Επιτροπήνα εγκρίνει ή μη τη χορήγηση της οριακής 
προθεσμίας τουέργου για χρονικό διάστημα234 ημέρες για το έργο «Συντήρηση 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 
03-06-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται ηΟικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ


