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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 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 94/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 79.925,19 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 33.452,40 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.011
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (210) ημέρες, λήξη την 07-09-2019
σύμφωνα με την σύμβαση.

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. 94/2018 μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ΄αριθ 639/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του
στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 07-12-2019 μεταξύ του
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 07-12-
2013, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 07-09-2019.

Με την υπ’ αρ. 17285/16-07-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ.
147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου
εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου», για
παράταση κατά 6 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 7-3-2020 .

Με την υπ’ αριθμ.540/2019 απόφαση Δ.Σ. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας
παράτασης του έργου κατά 6 (έξι μήνες).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Με την υπ’ αρ. 1485/24-01-2020 (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 «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου», για
παράταση κατά 6 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 07-09-2020, γιατί οι
υπολειπόμενες εργασίες στο αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιλαμβάνουν
εργασίες συντήρησης σε διάσπαρτες, τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος και ποσότητα
σε όλη την έκταση της ΔΕ Απ. Παύλου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή
από μέρους του Δήμου των σημείων που χρήζουν παρέμβασης για εργασίες συντήρησης
και ιεράρχησή τους ώστε να δοθεί η εντολή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με
περιγραφή του είδους της εργασίας και ποσότητας κατά θέση εκτέλεσης εργασιών και
στη συνέχεια να συνταχθεί ο 2ος Α.Π.Ε. για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στη
μελέτη τόσο κατά είδος όσο και κατά ποσότητα.

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε περίπου το 20% των εργασιών του έργου, λόγω της
διασποράς των εργασιών της αλλαγής επιβλέποντα και της διαδικασίας σύνταξης και
έγκρισης ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. (1ος ΑΠΕ)

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 6 (έξι) μηνών, δηλαδή μέχρι την 07-09-2020, 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 «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε. Απ. Παύλου», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 07-09-2020, με δικαίωμα
αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ


