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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 31-01-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :Τμήμα: Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 591 32
Πληροφορίες: E.Τζωρτζίνης
Τηλ : 2331350607

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις)
του παρακάτω έργου.

ΕΡΓΟ: «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου - Μακροχωρίου του Δήμου
Βέροιας»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 70/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Κωδ. ΟΠΣAA: 0006158644

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 435.240,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 195.527,43 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 64/7341.006

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 55,08 %

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 22-02-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 70/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 33/2019

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου

στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 29.05.2019 μεταξύ του

Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 29.05.2019, χρόνο

κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 22.02.2020.

Εως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης

του έργου.

Με την αρ. πρ. 739/15.01.2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί 1η

παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), για την περαίωση των εργασιών του

έργου του θέματος, κατά 99 ημέρες έως τις 31.05.2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που

αναμένονται μέχρι την λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου αλλά και των δυσμενών

καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου με βροχοπτώσεις (74

ημέρες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες από Ιούνιο έως Ιανουάριο του 2020) και παγωνιές

(30 ημέρες Δεκέμβριο 2019 και 15 ημέρες Ιανουάριο 2020), επίσης λόγω της κήρυξης σε

κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την

υπ΄ αρ. 5216/12.07.2019 (ΑΔΑ: 6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΞΜ7) απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής

Προστασίας. Τέλος απαιτείται χρόνος για την έγκριση (από τον Δήμο Βέροιας) και την

υλοποίηση των εργασιών που υπολείπονται (διαγράμμιση οδοστρώματος και στηθαίο

ασφαλείας) και περιλαμβάνει ο 1ος ΑΠΕ, ο οποίος προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ με το

υπ.αρ.πρωτ.18/08-01-2020 έγγραφό της.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με την παρ.8 του Αρθρου 48 του Ν.3669/2008, η

υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη

ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται (διαγράμμιση οδοστρώματος και στηθαίο

ασφαλείας), με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, έως τις 31.05.2020

όπως ζητάει ο Ανάδοχος του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 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» καθώς και:

1. Την αριθμ. 70/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε.

2. Την αριθμ. 33/2019 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη

αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου -

Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας».

3. Την από 29-05-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.

4. Την αριθμ.πρωτ. 739/15.01.2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1ης παράτασης της

συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 99 ημέρες δηλαδή έως τις 31.05.2020.

5. Την υπ.αρ,πρωτ.:601/30-01-2020 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από

την ΕΥΔ Ε.Π. Κ.Μ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, της παρ.8 του άρθρου 48 του

Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την



παρ.1 του άρθρου 3 του N.4623/2019.

Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση της 1ης παράτασης

της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 99 ημέρες, δηλαδή έως τις 31.05.2020.

Συνημμένα:
1. η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρ. 739/15.01.20 με
συνημμένα τα μετεωρολογικά στοιχεία
2. Την υπ.αρ.πρωτ.: 601/30-01-2020
προέγκριση τροποποίησης Νομικής
Δέσμευσης από την ΕΥΔ Ε.Π. Κ.Μ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης, Περιουσίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


