ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 201/2009
Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του
έργου «Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων
και δικτύων φωτισμού».
Σήμερα 16 Μαρτίου του έτους 2009 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 12-3-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 81/2008 μελέτη του Η/Μ τμήματος του
ΔΣ, της 590/2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της Γοικ.
4082/14-10-2008 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του αναδόχου.
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 14-102008, χρόνο κατασκευής 60 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-12-2008.
1η παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 12-12-2008 αίτηση για
έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική
ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2008. Οι λόγοι που επικαλείται
είναι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων
κυρίως κατά τον μήνα Νοέμβριο και της καθυστέρησης παραλαβής των υλικών του
Δήμου Βέροιας (φωτιστικά και ιστοί φωτισμού) λόγω του μεγάλου χρόνου
παράδοσης του εργοστασίου παραγωγής.
2η παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 12-2-2009 αίτηση για
έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική
ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 12 Απριλίου 2009. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η
καθυστέρηση των εργασιών του έργου, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων κυρίως
κατά τον μήνα Ιανουάριο, της καθυστέρησης παραλαβής των υλικών του Δήμου
Βέροιας (φωτιστικά) λόγω του μεγάλου χρόνου παράδοσης του εργοστασίου
παραγωγής και της αύξησης των εργασιών στην οδό 25η Μαρτίου και στην περιοχή
της Κυριώτισσας).
Η αύξηση των εργασιών στην οδό 25ης Μαρτίου οφείλεται σε βλάβη που
προκάλεσαν οι εταιρείες τοποθέτησης οπτικών ινών. Το κόστος επισκευή των
βλαβών θα βαρύνει τις εταιρείες. Επίσης αύξηση των εργασιών στην περιοχή της
Κυριώτισσας οφείλεται σε ελαττωματικό καλώδιο το οποίο δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί στο στάδιο της μελέτης. Σε περίπτωση που δεν επισκευαστεί η βλάβη
ενδέχεται η περιοχή να μείνει χωρίς φωτισμό.
Με βάση όλα τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί
παράταση, σύμφωνα με την παρ. 7-8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.Προτείνεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών
του έργου για χρονικό διάστημα 609 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις
13/4/2009 με αναθεώρηση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την με αριθ. 81/2008 μελέτη του Η/Μ τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 590/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην
Α. Στάμκος & Σία Ε.Τ.Ε.
4.- Την αριθ. 59/2009 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά εξήντα
(60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 12-2-2009, με δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.
5.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση
προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου
εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας αφενός λόγω των δυσμενών καιρικών

συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις) που επικρατούσαν κυρίως κατά τον μήνα
Ιανουάριο στην περιοχή του Δήμου και αφετέρου λόγω καθυστέρησης της
παραλαβής των υλικών του έργου (φωτιστικά) εξαιτίας της μεγάλης χρονικής
διάρκειας παράδοσης των υλικών από το εργοστάσιο παραγωγής.
7.- 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΄) όπως 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
«Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμού» κατά
εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 13 Απριλίου 2009, με δικαίωμα περαιτέρω
αναθεώρησης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 201 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ε.
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Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

