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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3034/9-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και
έναν (1) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
4.Βουγιουκλή Ελένη
5. Ντεμίρης Αθανάσιος
6. Παυλίδης Πέτρος

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
(αναπληρ.μέλος
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ. 62/2020
ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.38/2020
απόφασή του το ΔΣ ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση
Εσωτερικού Δικτύου και τμήματος Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης»,
του οποίου ανάδοχος είναι η Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»,
κατά 186 ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή έως την 30-08-2020.
Σύμφωνα με την περ.η΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την
α
παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την
τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε
κάθε περίπτωση νομοθεσία.»
Με βάση τα ανωτέρω προσκόμισε την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 808/24-01-2020

αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο

θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 216/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 2602-2020.
Το έργο : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας
Δήμου Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 1.520.325,20€ εκτελείται, βάσει της 62/2018 απόφασης οικονομικής
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επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 6500/31-07-2018 σύμβαση
586.352,25€ (χωρίς το
Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ»
Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση οι οποίοι
συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:

Για την τεκμηρίωση των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ο ανάδοχος προσκόμισε δελτία καιρού από το
meteo.gr ημέρες ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Ο ανάδοχος ζητάει συνολικά παράταση μέχρι την 30η
Αυγούστου 2020 δηλαδή 186 ημερών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας κρίνει ότι παρά τις διερευνητικές τομές που εκτελούνται από
τον ανάδοχο, τα αχαρτογράφητα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης σε συνδυασμό με την παλαιότητά
τους και την ελικοειδή διαδρομή που ακολουθούν, εξαιτίας της ακανόνιστης και λαβυρινθοειδούς μορφής του
αστικού ιστού του οικισμού Πετρούσας, συντελούν στην πρόκληση βλαβών, η επισκευή των οποίων επιβραδύνει την
εκτέλεση του έργου. Επομένως η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 186 ημερών με
αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 30η Αυγούστου 2020 .
Σε κάθε όμως περίπτωση, τονίζουμε ότι ο ανάδοχος μετά τη χορήγηση της παράτασης οφείλει να αξιοποιήσει
στο έπακρο τις καλές καιρικές συνθήκες οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται να ισχύσουν μετά το πέρας
της χειμερινής περιόδου.
Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από την υπηρεσία σας.»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και
την παρ.9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του οποίου
ανάδοχος είναι η Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» κατά 186
ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή έως την 30-08-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω
σκεπτικό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 62/2020
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

