ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 600/2016
Πεξίιεςε
Έγθξηζε γεληθήο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλάδεημε νηθηζκνύ ειίνπ».
ήκεξα 31 Οθηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 31 κέιε:
Παρόληες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδόπνπινο,
5)Α.ηδεξόπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηώηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Υεηκώλαο,
16)Λ.Αθξηβόπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.ηαθαβάξαο, 20)Θ.Σέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Ν. Σζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνύιεο,
31)Γ.Μειηόπνπινο.

Απόληες
Υ. Κνύηξαο, Π.Σζαπαξόπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο, Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Σζηθιίδεο, Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιόπνπινο, .ηνπγηάλλνο

Παρόληες πρόεδροη Γεκ. & Σοπ. Κοηλοηήηωλ & Δθπρόζωποη Σοπ. Κοηλοηήηωλ
Δ.Γθόγθα, Η.ηδεξόπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόληες πρόεδροη Γεκ. & Σοπ. Κοηλοηήηωλ
& Δθπρόζωποη Σοπ. Κοηλοηήηωλ
Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνύθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκύδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, .
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθόπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηόπνπινο, Π. Πνηακόπνπινο, Α. Πηηνύιηαο, Κ. Σδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

εκείωζε: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβόπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.νπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο, Λ.Αθξηβόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηόπνπινο, Η.Υεηκώλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβόπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 26ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 26-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ
Αξηζηνκέλε Λαδαξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν έξγν εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηελ 62/2014 κειέηε ηνπ Σ.Σ.Γ.Β. θαη κε ηελ ππ’ αξηζκόλ
14/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο , εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 30-12-2014, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ
ππ’όςε έξγνπ , θαη αλαηέζεθε απηό ζηελ Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΑΣΛΑΝΣΑ ΑΣΔ κε ηηο
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο κεησκέλεο θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο (ηεθκαξηή έθπησζε 53,14%)
θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο.
Ζ ζύκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππεγξάθε ζηηο 13-5-2015 κεηαμύ ηνπ
Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ θαη ηνπ αλσηέξσ αλαδόρνπ.
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ ειίνπ, δειαδή ε
πιαηεία ηεο εηζόδνπ ζην ρσξηό θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κέρξη ηελ πξώηε δηαζηαύξσζε. Ζ
κειέηε αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο εηζόδνπ ηνπ νηθηζκνύ ηνπ ειίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο.
Σν έξγν ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε έρεη εκεξνκελία έλαξμεο 13-5-2015, ρξόλν θαηαζθεπήο
δηαθόζηεο εβδνκήληα (270) εκέξεο θαη εκεξνκελία πεξαίσζεο ηελ 13-2-2016.
Σν Γ. Βέξνηαο κε ηελ ππ’αξηζκόλ 677/2015 απόθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο 3εο
ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαηά (24) είθνζη ηέζζεξεηο εκέξεο ρσξίο ηελ κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ
ρξόλνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ.
Σν Γ. Βέξνηαο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 163/2016 απόθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πξνζεζκίαο θαηά (64) εμήληα ηέζζεξεηο εκέξεο θαη έσο 17-4-2016 κε
αλαζεώξεζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 3242/25-1-2016 εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ.
Σν Γ. Βέξνηαο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 211/2016 απόθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πξνζεζκίαο θαηά (60) εμήληα εκέξεο θαη έσο 17-6-2016 κε αλαζεώξεζε
κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 12508/8-4-2016 εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ.
Σν Γ. Βέξνηαο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 340/2016 απόθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πξνζεζκίαο θαηά (44) ζαξάληα ηέζζεξεηο εκέξεο θαη έσο 31-7-2016 κε
αλαζεώξεζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 19955/8-6-2016 εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ.
Σν Γ. Βέξνηαο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 449/2016 απόθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαηά (3) ηξείο κήλεο θαη έσο 31-10-2016 ηνπο δύν κήλεο ρσξίο
αλαζεώξεζε θαη ηνλ έλα κήλα κε αλαζεώξεζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 27659/26-7-2016
εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ.
Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 4895/1-7-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ κεηαθέξζεθε από ην Πξόγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 πνπ έιεμε, ζην Μέηξν 7 ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2014-2020(ΠΑΑ2014-2020).
Ο 1νο ΑΠΔ πνπ πεξηιακβάλεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ θαη λέεο εξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα
ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ππνβιήζεθε ζηελ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020» κε ηνλ ππ’
αξηζκόλ 35008/22-9-2016 δηαβηβαζηηθό ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη έσο θαη ζήκεξα δελ καο έρεη
απνζηαιεί ε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 39879/19-10-2016 εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ πνπ ενηζπλάπηεηαη, ν
αλάδνρνο ΑΣΛΑΝΣΑ ΑΣΔ δεηά ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά (2)
δύν κήλεο ιόγσ ηεο κε έγθξηζεο έσο θαη ζήκεξα ηνπ 1νπ ΑΠΔ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη
απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ, θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ (λέεο εξγαζίεο) νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Μεηά ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο ζπκθσλεί ελ κέξεη κε ην αίηεκα θαη ζεσξεί όηη πξέπεη
λα δνζεί παξάηαζε γηα ηο ζσκθέρολ ηοσ έργοσ , ζύκθσλα κε ηελ παξ.8α ηνπ Άξζξνπ 48 ηνπ Ν.
3669/2008, δεδνκέλνπ όκσο όηη ν αλάδνρνο δελ έρεη νινθιεξώζεη έσο θαη ζήκεξα ην ζύλνιν ησλ
εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο πξνηείλεη λα δνζεί παξάηαζε δύν (2) κελώλ ρσξίο αλαζεώξεζε γηα ηελ

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ
1νπ Α.Π.Δ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ
Πξνηείλεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε γεληθήο παξάηαζεο ησλ
εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2)κελώλ τωρίς αλαζεώρεζε δειαδή εκεξνκελία
πεξαίσζεο 31-12-2016,
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Σν ζεκεξηλό ζέκα είλαη ζπλέρεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ είρακε ζε πξνεγνύκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. Σώξα απηό ην ρσξίο αλαζεώξεζε… Δίλαη λόκηκν απηό;
Λαδαξίδεο: Παξαηάζεηο δίλνληαη κε ή ρσξίο αλαζεώξεζε. Αλ δίλεηαη ρσξίο αλαζεώξεζε
ππάξρνπλ θαη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαη ζα επηβιεζνύλ.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αξηζηνκέλε
Λαδαξίδε;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Α.Μαξθνύιεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 26-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αξηζηνκέλε Λαδαξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 62/2014 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ.
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 14/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
4.- Σηο ππ’ αξηζ. 677/2015, 163, 211, 340, 449/2016 απνθάζεηο ηνπ Γ..
5.- Σελ από 19-10-2016 αίηεζε παξάηαζεο εξγαζηώλ ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
Ν.3669/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 3463/2006.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε γεληθήο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο, ρσξίο
αλαζεώξεζε, ηνπ έξγνπ «Αλάδεημε νηθηζκνύ ειίνπ» θαηά δύν κήλεο, δειαδή έσο ηηο
31/12/2016.

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 600 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σειέκατος Χαηδεαζαλαζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ
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Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Υεηκώλαο
Αθξηβόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Κπξαηιίδεο
νπκειίδεο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνύιεο
Μειηόπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθόγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηόπνπινο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Αθρηβές απόζπαζκα
Βέροηα 7-11-2016
Ο Γήκαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

