ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 30/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 729/2016
Περίληψη
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του
έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας
Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
Σήμερα 19 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 15-12-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Γ.
Κάκαρης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)Ζ.Πατσίκας,
27)
Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Η.Τσιφλίδης,
31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης,
34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 729/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 730/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Τέτος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 731/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 733/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Η.Τσιφλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 736/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 738/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 739/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 747/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 748/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 754/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 757/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 768/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης και αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον
αντιδήμαρχο περιβάλλοντος Βασίλειο Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της γενικής
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής
Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι η προθεσμία
περαίωσης λήγει στις 31/12/2016 κι η αίτηση του αναδόχου κατατέθηκε σήμερα.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασίλειου
Παπαδόπουλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 19-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασίλειου
Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
α) Το Νοέμβριο του 2015 συντάχθηκε η μελέτη του έργου από το Τμήμα Πρασίνου –
Δασών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πολιτικής προστασίας.
β) Με την αριθ. 64/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας,
εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε στην κ. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα,
Πολ. Μηχ. – Ε.Δ.Ε.. με μέση προσφερόμενη έκπτωση 43,00%.
γ) Στις 15/07/16 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το ποσό των 14.683,82 € (με τον
Φ.Π.Α.).
δ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 13/10/2016.
ε) Με την αριθ. 603/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά εβδομήντα πέντε (75)
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως την 31/12/2016.
Με την υπ’ αριθμ. 47666/19-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του που σας διαβιβάζεται, ο
ανάδοχος ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛ-ΜΗΧ Ε.Δ.Ε ζητά την παράταση της συνολικής
προθεσμίας του έργου κατά (120) εκατόν είκοσι ημέρες, επειδή για τις υπολειπόμενες εργασίες
κατασκευής χυτού ελαστικού δαπέδου παιδικών χαρών (Α.Τ: 8 D=52mm, AT:9 d=100mm)
απαιτείται θερμοκρασία ανώτερη των 12 0C κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο από την εφαρμογή
του υλικού, γεγονός που καθίσταται απίθανο να έχουμε τέτοιες συνθήκες ως προς το πέρας του
χρόνου περαίωσης (31/12/2016)
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να
δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8α του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση
εκατόν είκοσι ημερών (120) ημερών δηλαδή μέχρι την 30-4-2017 με αναθεώρηση.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των
εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (120) ημερών , δηλαδή
ημερομηνία περαίωσης 30-4-2016, με αναθεώρηση.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Μελιόπουλος: Δεν ήταν επαρκείς οι 90 ημέρες, όπως κι οι 75 επόμενες με την παράταση
που δόθηκε για την περαίωση του έργου; Θα φτάσουν οι 120 ημέρες που θα δώσουμε με την
απόφασή μας;
Παπαδόπουλος: Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο για να ολοκληρωθεί.
Απομένει η κατασκευή του ελαστικού δαπέδου, το οποίο πρέπει να πέσει όλο μαζί και
απαιτεί υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που επικρατούν την περίοδο αυτή και γι’ αυτό
προτείνουμε να δοθεί αυτή η παράταση.
Διάφοροι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Φυσιολογικά σε
πολλά έργα υπάρχουν καθυστερήσεις.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του αντιδημάρχου
περιβάλλοντος Βασίλειου Παπαδόπουλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασίλειου
Παπαδόπουλου.
2.- Την συνταχθείσα μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής
Προστασίας.
3.- Την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4.- Την υπ’ αριθ. 603/2016 απόφαση του Δ.Σ.
5.- Την από 15/7/2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
6.- Την από 19-12-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με
αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την
πιστοποίησή τους» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως τις 30/4/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 729 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

