ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 765/2010
Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του
έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές
Λευκόπετρας».
Σήμερα 29 Νοεμβρίου 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 25-11-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν.
Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 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. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ν.
Μ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Τσιαμήτρος
Τρανίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης
αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-11-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 65/2009 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της
791/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της
Γ/ΟΙΚ/319/03-02-2010 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου
σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 210
ημερολογιακές ημέρες μετρούμενη από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή από
03/02/2010 εως 01/09/2010.
Ο ανάδοχος με την 3060/23-08-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση δύο
μηνών για την αποπεράτωση του έργου διότι από την υπογραφή της σύμβασης εως
την 01/06/2010 δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των καιρικών συνθηκών, να εκτελεστούν
εργασίες στην ορεινή περιοχή της Λευκόπετρας. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή
με την 607/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εως τις 31/10/2010.
Στην συνέχεια ο ανάδοχος με την αριθ.πρωτ: 4223/01-11-2010 αίτησή του
ζητά την χορήγηση παράτασης για την λογιστική και διοικητική αποπεράτωση του
έργου. Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η ηλεκτρολογική
σύνδεση του έργου με την ΔΕΗ, και η διοικητική ολοκλήρωση του έργου (σύνταξη
τακτοποιητικού ΑΠΕ).
Η άποψη της Υπηρεσίας είναι να γίνει δεκτή η αίτηση του αναδόχου για
παράταση του έργου, χωρίς αναθεώρηση, εως τις 31/12/2010 για τους παραπάνω
λόγους.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι:
Α) Την παράταση εκτέλεσης του έργου
εως τις 31/12/2010 χωρίς
αναθεώρηση.
Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη
ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αφού η αίτηση κατατέθηκε από την
ανάδοχο στις 27-10-2010 και πρέπει να συζητηθεί στο Δ.Σ. πριν την εκπνοή της
αιτούμενης νέας προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου. Συμφωνείτε για το
κατεπείγον και απρόβλεπτο του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-11-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την με αριθ. 65/2009 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 791/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος & Σία Ε.Τ.Ε.
4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση
προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου
εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή εκκρεμεί η ηλεκτρολογική σύνδεση
του έργου με την Δ.Ε.Η. και απαιτείται η διοικητική ολοκλήρωση του έργου
(σύνταξη τακτοποιητικού Α.Π.Ε.).
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
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος, ως
αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.
Β) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
«Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» κατά εξήντα (60) ημέρες,
δηλ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 765 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Τ.
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Π.
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Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-12-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

