ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 473α/2006
Περίληψη
Έγκριση
παράτασης
προθεσμίας
περαίωσης
εργασιών
του
έργου
«Κατασκευή
πεζοδρομίων
Δ.Δ.
Γεωργιανών».
Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-9-2006 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 Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης
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Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης
Φουρνιάδης
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Μηλιόπουλος

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 454/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ.
Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 108/2005 μελέτη του ΤΤΔΒ, της
177/2006 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γ/οικ
1246/16-05-2006 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 16-05-2006,
χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 16-08-2006.
Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 6-09-2006 (αριθμ. πρωτ. Γοικ. 2419)
αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική
ημερομηνία περαίωσης (16-08-2006) έως (16-11-2006), δηλαδή για χρονικό
διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν
καθυστερήσεις στις εργασίες, λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού
στην παλαιά εθνική οδό, όπου κατασκευάζεται και το παρόν έργο. Η εκτροπή
κυκλοφορίας έγινε για δίμηνο περίπου προκειμένου η Εγνατία οδός να εκτελέσει
εργασίες ασφαλτοστρώσεων και διήρκεσε μέχρι τις 10/7/06.
Η υπηρεσία μας ζήτησε έγκαιρα την άδεια από την πρώην ΔΕΚΕ, καθώς και
την άδεια από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές για την επέμβαση αυτή και τούτο
επειδή η οδός εντός των Γεωργιανών είναι εθνική οδός. Η τελική άδεια εκδόθηκε στις
10/7/06 με την υπ. αριθμόν 2502/2/54-ε απόφαση της Αστυνομικής διεύθυνσης
Ημαθίας. Παράλληλα απαγορεύτηκε να γίνουν εργασίες από 10/8/06 μέχρι 16/8/06
λόγω των εορτασμών της Παναγίας Σουμελάς.
Δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση του έργου κατά 60 ημέρες τουλάχιστον ή
καθαρός χρόνος εκτέλεσης εργασιών κάτω του ενός μηνός, πράγμα για το οποίο δεν
έχει αποκλειστική υπαιτιότητα ο ανάδοχος αλλά η υπηρεσία μας.
Παράλληλα μέσα στην καρδιά της θερινής περιόδου με τον υπερβολικό φόρτο
εργασιών διέλαθε της προσοχής μας η εκπνοή των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.
Τούτο υπενθυμίσθηκε με την εκπρόθεσμη έστω αίτηση του αναδόχου στις 6-9-06.
Το έργο από την επανέναρξή του μετά τις 16-8-06 εκτελείται κανονικά και
ήδη οδεύει προς ολοκλήρωση.
Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με την παρ. 6 του ΄Αρθρου 36 του Π.Δ.
609/85 εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής
παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό
διάστημα 90 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 16-11-2006.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 108/2004 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 177/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην
Χ. Πέτκου Ε.Δ.Ε..
4.- Την από 6-9-2006 αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την
παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου
εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω δίμηνης εκτροπής της κυκλοφορίας της
Εγνατίας οδού στην παλαιά εθνική οδό, όπου κατασκευάζεται και το παρόν έργο,
έκδοσης της σχετικής άδειας από την πρώην ΔΕΚΕ στις 10/7/06 και απαγόρευσης
των εργασιών από 10/8/06 μέχρι 16/8/06 λόγω των εορτασμών στην Παναγία
Σουμελά

6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45
(παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
«Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ. Γεωργιανών» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι
τις 16 Νοεμβρίου 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 473α / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-10-2006
Ο Δήμαρχος
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