ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 665/2010
Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της στατικής
επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του
Δήμου Βέροιας».

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 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 16-9-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Τ.
Π.
Κ.
Σ.
Μ.
Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 34ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-9-2010 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος
και της 734/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της
Γ/οικ60/12.1.2010 σύμβασης μεταξύ του αντιδημάρχου και του ανάδοχου.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε αρχικά ημερομηνία έναρξης 12-12010, χρόνο κατασκευής 150 ημερολογιακές ημέρες και ημερομηνία περαίωσης
12-06-2010.
Στη συνέχεια, η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου κατόπιν αιτήσεως της με
αρ.πρωτ:1138/ 14-4-2010 ζητά παράταση με αναθεώρηση ,΄΄ χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου ΄΄ , για την περαίωση του έργου τρείς μήνες ( ενενήντα ημέρες)
έως τις 12 -9-2010. (λόγω της εκκρεμότητας άλλης εργολαβίας στο κτίριο από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας) την οποία και έλαβε με την
324/2010 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας.
Η αιτούμενη παράταση "με αναθεώρηση" χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου
προκαλείται απο το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης
εργολαβίας ήταν απαραίτητες εργασίες που αποτέλεσαν αντικείμενο του 3ου Α.Π.
(με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που υποβλήθηκε
από πλευράς αναδόχου με την με αρ. πρωτ. 1838 / 31-05-10 αίτησή του, υπογράφηκε
δεόντως από πλευράς της διευθύνουσας υπηρεσίας, διαβιβάστηκε στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του οποίου και έτυχε της σύμφωνης γνώμης (Πρακτικό
3ο της 02/06/2010), και, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε στον Οργανισμό Σχολικών
Κτιρίων (φορέας χρηματοδότησης) προκειμένου να εγκριθεί με την προσήκουσα
διαδικασία η πίστωση για το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, διαδικασία,
η οποία, ακόμη και σήμερα, δεν ολοκληρώθηκε.
Η ανάδοχος Κ/Ξ έχει δικαίωμα να ζητά την ισόποση μετατόπιση του
χρονοδιαγράμματος .
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση των
τεσσάρων μηνών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με
τον Ν.3669/2008 άρθρο 48 παρ. 10 και 8. ,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πίστωση για την 1η Σ.Σ. (με χρηματοδότηση από τον
Ο.Σ.Κ. ή άλλη πηγή) και τα προχωρήσει απρόσκοποτα η διαχείριση της εργολαβίας,
της οποίας το αντικείμενο στην εκτέλεσή του, σημειώνουμε, δεν είχε καθυστέρηση
(δηλαδή έχει πλήρως ολοκληρωθεί).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την με αριθ. 75/2009 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 734/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην
Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. & Σταμκόπουλος Θ.
4.- Την από 7-9-2010 αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την
παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εκατόν είκοσι (120)
ημέρες.
5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου
εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή μέχρι σήμερα δεν ολοκληρώθηκε η
διαδικασία έγκρισης της πίστωσης του έργου για το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου.
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΄) 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
«Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του
Δήμου Βέροιας» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, με δικαίωμα αναθεώρησης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 665 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29- 9 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

