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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από πρακτικό της 7/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα 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.3743/19-3-2020 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 πέντε (5) παρόντα μέλη
και τρία (3) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος) 1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος(τακ. μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος) 2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος) 3. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) ( τακτικό μέλος)
5. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ. 72/2020
ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010 το οποίο τροποποιήθηκε με την περ.η΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019 και στη συνέχεια με την παρ.9α 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 στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
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και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3.

Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

4.

Το Ν.3669/2008 «Kύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

5.

Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων».

6.

Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων».

7.

Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και
τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.

8.

Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.

9.

Την υπ’ αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).

10. Την υπ’ αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
11. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4η τροποποίηση
της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό MIS 340050
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το
1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
12. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με
κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
13. Την υπ’ αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
14. Με την υπ’ αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση
παράτασης

της

συμβατικής

προθεσμίας

περαίωσης

του

έργου

μέχρι

και

19-04-2018

(συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
15. Την υπ’ αριθμ. 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 06-08-2018 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
16. Την υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2018 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
17. Την υπ’ αριθμ. 164/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 28-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
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18. Την υπ’ αριθμ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-08-2019 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
19. Την υπ’ αριθμ. 164/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 29-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της
6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
20. Την από 28-01-2020 (αρ. πρωτ. 813/28-01-2020 ΔΕΥΑ Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέματος περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες.
21. Την από 16-12-2019 Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΕΥΑ
Δράμας, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αρ. 247/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης
και υπ’ αρ. 417/2019 Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δράμας, με την οποία Διευθύνουσα Υπηρεσία του
έργου ορίζεται η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δράμας.
22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1227/17-02-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του
έργου κατά οκτώ (8) μήνες.
23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2269/07-03-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου κατά
οκτώ (8) μήνες, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
24. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
Και επειδή:
1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου υπεβλήθη
εμπροθέσμως.
2. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα με την
είσοδο των λυμάτων σε αυτήν. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι «χάνεται» μία ποσότητα των λυμάτων,
γεγονός που οδήγησε στη διερεύνηση του προβλήματος αυτού προς άμεση αντιμετώπισή του,
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΛ. Τελικά προέκυψε η ανάγκη
σύναψης ΣΣΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι σχετικές εργασίες (επανακατασκευή του αγωγού
που εκκινεί ως ωοειδής χωρίς να ενώνεται με τον πλακοσκεπή αγωγό, θαμμένος σε όλο το μήκος του,
με ελεγχόμενη όδευση και φρεάτια επίσκεψης μέχρι το όριο της ΕΕΛ και επανακατασκευή των έργων
υπερχείλισης πριν από την ΕΕΛ ώστε να εισέρχεται με ασφάλεια το προβλεπόμενο φορτίο λυμάτων
ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η ΕΕΛ με ασφάλεια). Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύναψης της ΣΣΕ, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
για τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ και την υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της και να ακολουθήσει η
δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ με πλήρες φορτίο και η θέση της σε αποδοτική λειτουργία.
3. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 28-01-2020 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-10-2020, για όλους τους
προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με
αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.
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5. Η οριακή προθεσμία του έργου ανέρχεται σε 767 ημέρες (υπογραφή σύμβασης: 11/11/2013,
εγκεκριμένο συμβατικό πέρας: 29/02/2020, οριακή προθεσμία = 2.301/3 = 767 ημέρες).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αναδόχου
κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι 31-10-2020, σύμφωνα με
την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας,
κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι 31-10-2020, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α αναδόχου
κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε , για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 72/2020
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

