ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 561/2001
Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη
Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς
Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης».
Σήμερα 8 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 4-10-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Ευστράτιος Λελεκάκης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
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Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
552/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τσαμήτρου
- Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-01 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 88/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 744/1999
απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και
ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ
ΑΤΕΒΕ και της 2516/3-2-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου
Με την 71/29-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 2-4-2001 αίτηση για έγκριση παράτασης
του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (3-42001) έως 3-6-2002, δηλαδή για χρονικό διάστημα 14 μηνών. Οι λόγοι τους οποίους
επικαλείται είναι αφενός μεν η καθυστέρηση εκ μέρους της υπηρεσίας να δώσει
εντολή για έναρξη των εργασιών του έργου και αφετέρου η καθυστέρηση που
σημειώθηκε στην κατασκευή των υδραυλικών του έργου (ύδρευση-αποχέτευση)
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 3-2-2000, χρόνο
κατασκευής 14 μήνες και ημερομηνία περαίωσης 3-4-2001. Η υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου κατέστη δυνατή μετά την άδεια
που δόθηκε από την Περιφ. Κεν. Μακεδονίας με το αρ. πρωτ. 311/21-1-2001
έγγραφό της, στο οποίο επισημαίνονταν ότι η χρηματοδότηση θα ήταν δυνατή μετά
την έκδοση της ΣΑΕΠ 008/2 που αναμένονταν για τον Απρίλιο του 2001. Στον
ανάδοχο δόθηκε εντολή να ξεκινήσει όλες τις προκαταρκτικές εργασίες του έργου
(πασσαλώσεις, χαράξεις κλπ) και τη μελέτη της γέφυρας, αλλά να μη προχωρήσει
στην κατασκευή εργασιών πριν υπάρξει έγκριση χρηματοδότησης.
Ο Δήμος μας με το αρ. πρωτ. 585/29-6-2000, έχοντας την διαβεβαίωση της
Περιφέρειας ότι πράγματι επίκειται η έκδοση της ΣΑΕΠ, έδωσε εντολή στον ανάδοχο
να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες του έργου. Επισυνάπτεται έγγραφο της Περιφέρειας
Κεντρ. Μακεδονίας με αρ πρωτ. 3850/7-8-2000 που δίνει την άδεια στο δήμο μας να
προχωρήσει την υλοποίηση του έργου.
Συμπερασματικά, ο κύριος όγκος των εργασιών του έργου θεωρείται ότι
ξεκίνησε στις 1-7-2000, πέντε μήνες περίπου αργότερα.
Αναφορικά με την δεύτερη αιτία καθυστέρησης σημειώνεται ότι:
Πράγματι με την 682/16-11-2000 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ο
Δήμος ανέθεσε την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του έργου
στη ΔΕΥΑΒ απολογιστικά, όπως αντίστοιχα ανέθεσε και στον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ. Την
ίδια περίοδο το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη προώθηση έργων
αυτεπιστασίας για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ. Επειδή η ανάθεση αυτή θεωρήθηκε
αυτεπιστασία, η κατασκευή των δικτύων από τη ΔΕΥΑΒ δεν ευδοκίμησε παραπέρα.
Στη συνέχεια με την 13/12-01-2001 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, έγινε
διαγωνισμός και τα δίκτυα κατασκευάσθηκαν από 27-3-2001 έως 27-6-2001. Από την
παραπάνω διαδικασία επήλθε καθυστέρηση στη ροή του κυρίως έργου που αγγίζει
τους επτά (7) μήνες περίπου.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη
χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 12
μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 3-4-2002.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Προεδρεύων :Ερωτήσεις.

Ουρσουζίδης :1)Γιατί ενώ από τις 2-4-01 υπάρχει αίτηση παράτασης του
χρόνου, έρχεται το θέμα , μετά από 6 μήνες για να συζητηθεί;
2)Τι σημαίνει οικονομικά, σαν επιβάρυνση για το έργο , η 14μηνη αυτή
παράταση;
Σκουμπόπουλος :Πέρασε από την επιτροπή τεχνικών θεμάτων το θέμα αυτό;
Τσαμήτρου :1)Γιατί έγινε η δημοπράτηση του έργου αυτού , αφού δεν
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες;
2)Πόσο θα κοστίσει στο Δήμο η καθυστέρηση αυτή;
3)Στα δημόσια έργα προβλέπονται να γίνονται χρονοδιαγράμματα και πίνακας
εργασιών όταν ανατίθεται το έργο σε κάποιον εργολάβο. Υπάρχουν τα
χρονοδιαγράμματα και ο πίνακας εργασιών; Αν υπάρχουν , εφαρμόστηκαν;
4)Τι ύψος δαπάνης έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα; Τι ύψος δαπάνης είναι
αυτές οι εργασίες ;
Γιατί ζητάμε 12 μήνες παράταση; Να περιμένουμε να περάσουν οι χειμερινοί
μήνες και μετά να ζητήσουμε 2η παράταση.
Ε.Λελεκάκης, αναπληρωτής Δημάρχου:1)Η αίτηση ήρθε τώρα, διότι περίμενε
ο εργολάβος να ανατεθεί από τον ΟΤΕ και από τη ΔΕΗ η κατασκευή των δικτύων,
να ολοκληρωθούν, για να μπορεί να ξέρει πόσο χρονικό διάστημα θέλει από εδώ και
πέρα για να ολοκληρώσει το έργο. Ήταν δική του ευθύνη. Αυτός ζήτησε να το
παρατείνουμε, έτσι ώστε η παράταση που θα ζητήσει, να τον καλύπτει για το
υπόλοιπο των κατασκευών.
Ο Δήμος δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
2)Δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις.
3)Από την επιτροπή
τεχνικών θεμάτων δεν πέρασε, διότι δεν πήγαιναν τα
θέματα αυτά μέχρι τώρα.
4)Η δημοπράτηση έγινε για το βασικό έργο, το οποίο αφορούσε μόνο την
οδοστρωσία.
Για το τμήμα αυτό ζητήθηκε από την ΔΕΥΑΒ, τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ να
περάσουν τα δίκτυα πριν ολοκληρωθεί το έργο, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα
εκσκαφών στη συνέχεια. Σωστά αποφασίστηκε από την τεχνική υπηρεσία να
προηγηθούν αυτά τα έργα πριν ακόμα γίνει η οδοστρωσία.
5)Μόνο για το αρχικό αντικείμενο υπάρχει προϋπολογισμός. Εχει
απορροφηθεί από το βασικό προϋπολογισμό του έργου ποσό 150 εκ.
Δεν έχουμε περιθώρια για να μη δώσουμε παράταση της προθεσμίας. Ηδη το
έργο είναι σε εξέλιξη. Ο εργολάβος υποσχέθηκε ότι στην προθεσμία που ζητάει θα
ολοκληρώσει το έργο.
Προεδρεύων :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος:Προχειρότητα, βιασύνη χωρίς λόγο και αιτία. Τις
προηγούμενες φορές που συζητήθηκε το θέμα αυτό στο ΔΣ, συζητήθηκε εκτάκτως
και προημερήσιας διάταξης. Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου χωρίς να έχει γίνει
μελέτη.
Η αίτηση έρχεται μετά από 6 μήνες στο ΔΣ. Να προχωρήσει το έργο. Να
δοθεί παράταση, αλλά όποιο ποσό προκύψει από την αναθεώρηση των τιμών να τις
αναλάβουν οι υπεύθυνοι και όχι ο Δήμος.
Τσαμήτρου:Όταν προγραμματίζονται μεγάλα έργα δεν πρέπει να υπάρχει
βιασύνη. Η Δημοτική Αρχή να μην πιέζει. Η καλή μελέτη βγάζει καλό και
οικονομικό έργο.
Συμφωνώ στην παράταση του έργου, αλλά πρέπει να προσεχτεί πως θα δοθεί.
Να συνταχθούν τα χρονοδιαγράμματα και ο πίνακας εργασιών με τέτοιο τρόπο ώστε
να πιεστεί ο εργολάβος για να τελειώσει το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναπληρωτής Δημάρχου:Το έργο δεν καθυστέρησε
ούτε λόγω των
απαλλοτριώσεων, ούτε λόγω των προβλημάτων με τα υψόμετρα, ούτε για κανέναν
άλλο λόγο. Ηδη εδώ και 3 μήνες αλληλογραφούμε με τον εργολάβο, ο οποίος είχε
σχεδόν εγκαταλείψει το έργο. Υπάρχει πεδίο εργασίας για τον εργολάβο τουλάχιστον
για 3-4 μήνες. Δεν είχε λόγους να καθυστερήσει το έργο τόσο πολύ. Αμέλησε ο
εργολάβος.
Να δώσουμε την παράταση κι ας ευχηθούμε ότι θα συνεχίσει με το ρυθμό
που εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε να δουλεύει το έργο.
Προεδρεύων :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος :Γιατί ο Δήμος δεν προχώρησε στην έκπτωση του
εργολάβου εφόσον καθυστερούσε εδώ και 6 μήνες;
Να δοθεί παράταση 12 μήνες και την οποία δαπάνη αναθεώρησης των τιμών
να την επιβαρυνθούν οι υπέυθυνοι,όχι ο Δήμος .
Τσαμήτρου :Εφόσον ρίχνουν την ευθύνη στον εργολάβο, ας γραφτεί στην
απόφαση ότι δίνεται παράταση χωρίς αναθεώρηση.
Αναπληρωτής Δημάρχου:Δεν είναι εύκολη η έκπτωσή του. Το έργο είναι
μέσα από πρόγραμμα. Εάν τον κηρύξουμε έκπτωτο με μία νέα δημοπράτηση
κινδυνεύει να μείνει το έργο εκτός προγράμματος Δεν μπορεί να γίνει δημοπρασία.
Σύσταση με επιστολή.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα για τη 12μηνη παράταση;
Σύμβουλοι: Ναι.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Κ. Κόλβατζης, Ν. Χαμαλής, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Λ.
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της υπηρεσίας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Γ.
Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-7-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
2.- Την με αριθ. 88/99 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.-Την με αρίθ. 744/2001 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας
σύμφωνα με την οποία έχει ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην
Κ/Ξ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ.
4.- Ότι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση το έργο έχει ημερομηνία έναρξης 3-22000, χρόνο κατασκευής 14 μήνες και ημερομηνία περαίωσης 3-4-2001.
5.- Την με αριθ. 71/2001 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε o 1oς
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω έργου.
6.- Την από 2-4-2001 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει την
παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου από τη συμβατική
ημερομηνία περαίωσης (3-4-2001) έως 3-6-2002, δηλ. για χρονικό διάστημα 14
μηνών, λόγω καθυστέρησης αφενός εκ μέρους της υπηρεσίας να δώσει εντολή για
έναρξη των εργασιών του έργου και αφετέρου η καθυστέρηση που σημειώθηκε στην
κατασκευή των υδραυλικών του έργου (ύδρευση – αποχ/ση).
7.- Ότι ο Δήμος μας ύστερα από την αρ. πρωτ. 585/29-6-2000 έγγραφη διαβεβαίωση
της Π.Κ.Μ., ότι επίκειται η έκδοση της ΣΑΕΠ, έδωσε εντολή στον ανάδοχο να

ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες του έργου και συμπερασματικά ο κύριος όγκος των
εργασιών του έργου θεωρείται ότι ξεκίνησε στις 1-7-2000, πέντε μήνες αργότερα.
8.- Ότι με την αριθ. 682/2000 απόφαση της Δ.Ε. ο Δήμος ανέθεσε την κατασκευή των
δικτύων ύδρευσης και αποχ/σης του έργου στη ΔΕΥΑΒ, η οποία και δεν ευδοκίμησε
παραπέρα επειδή η ανάθεση αυτή θεωρήθηκε αυτεπιστασία και το Περιφερειακό
Συμβούλιο αποφάσισε τη μη προώθηση έργων αυτεπιστασίας για ένταξη στο Γ΄
ΚΠΣ.
9.- Ότι με την αριθ. 13/2001 απόφαση της Δ.Ε. καταρτίσθηκαν οι όροι
Δημοπράτησης των δικτύων ύδρευσης και αποχ/σης του έργου και τα δίκτυα
κατασκευάσθηκαν από 27-3-01 έως 27-6-2001.
10.- Ότι από την διαδικασία κατασκευής των δικτύων επήλθε καθυστέρηση στη ροή
του κυρίως έργου που αγγίζει τους επτά (7) μήνες.
11.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι παραπάνω λόγοι δεν επέτρεψαν να
προχωρήσει το έργο.
12.- Τις προτάσεις των Δημάρχου και δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν και
διατυπώθηκαν στη συζήτηση του θέματος.
13.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
14.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45
(παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης
του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο.
Βέροιας - Κοζάνης» για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δηλ. μέχρι τις 3-4-2002.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Δεν συμφωνεί με ενδεχόμενη αναθεώρηση τιμών που
θα προκύψει εξαιτίας της παραπάνω παράτασης και την όποια δαπάνη αναθεώρησης
των τιμών να την επιβαρυνθούν οι υπεύθυνοι κι όχι ο Δήμος.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 561 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
I.
Κ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Α.
Δ.
Κ.
Γ.
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.

Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-10-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

