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Από το πρακτικό της αριθ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 1884/22-02-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
2 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αποχώρησε στο 4ο θέμα)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
1
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
2
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
3
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
6
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
7
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
8
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
9
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΑΠΟΝΤΕΣ
10 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)

ΑΔΑ: ΩΗΓΗΩΞΖ-27Μ
Αριθμός Απόφασης: 32/2019
ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης
4.777.832,27€ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου
Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:
«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.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3.

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

4.

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

5.

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

6.

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

7.

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 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.

8.

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 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.

9.

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 1 ο υποέργο της εν λόγω
Πράξης.

10. 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.
11. 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 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
12. 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 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
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13. 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 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
14. Την υπ’ αριθμ. 94/2018, 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.).
15. Την υπ’ αριθμ. 164/2018, 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.).
16. Την από 22-01-2019 (αρ. πρωτ. 678/24-01-2019 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης
παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες.
17. Την από 07-02-2019 28η έκθεση αξιολόγησης του Τ.Σ. του έργου, με την οποία πρότεινε τη συνέχιση της
διαδικασίας έγκρισης του εν λόγω αιτήματος παράτασης του έργου κατά έξι (6) μήνες από την Προϊσταμένη
Αρχή, με παράλληλη διεκπεραίωση της ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και της εξασφάλισης
προέγκρισης από αυτή.
18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1275/07-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης προς την
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας
του έργου κατά έξι (6) μήνες.
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1877/21-02-2019 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου κατά έξι (6)
μήνες, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Και επειδή:
1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται
από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 46, παρ. 3 του Ν. 3669/2008.
2. Το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα Π/Μ, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση εναπομενουσών Η/Μ
εργασιών εν όψει της έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, καθώς και ότι παρόλο που έχουν
διενεργηθεί δοκιμές λειτουργίας των ΗΛΜ δικτύων με τη χρήση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, δεν
μπορούν αυτά να αποδοθούν προς χρήση για τη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ (συμβατική υποχρέωση του
Αναδόχου) εάν δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς κατόπιν της ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ.
3. Το γεγονός ότι η ΕΕΛ δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί προϋπόθεση για την
έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της. Το σχετικό υποέργο, που έχει προβλεφθεί και συμπεριληφθεί στην
απόφαση ένταξης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ της Πράξης, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί
άμεσα, δεδομένου ότι έχουν γίνει όλες οι σχετικές ενέργειες από τον Δήμο Προσοτσάνης στη ΡΑΕ και τη
ΔΕΔΔΗΕ.
4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα προηγούμενα (σημεία 2 και 3), θεωρούμε ότι είναι εύλογη η προθεσμία
παράτασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 31-08-2019, με δεδομένο ότι το συνοδό έργο σύνδεσης
της ΕΕΛ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα ολοκληρωθεί άμεσα, οπότε μέχρι τις 28-02-2019 αναμένεται
να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες εργασίες των Η/Μ έργων και οι δοκιμές λειτουργίας των ΗΛΜ δικτύων. Η
ολοκλήρωση αυτών των εργασιών και δοκιμών λειτουργίας θα σηματοδοτήσει το πέρας της κατασκευής της
ΕΕΛ και την έναρξη της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της έως τις 31-08-2019. Επισημαίνεται ότι ο ΚτΕ
οφείλει να συνδράμει και διασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και
εργασιών για την ηλεκτροδότηση της Εγκατάστασης.
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5. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 22-01-2019 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, για λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.
6. Ο Τ.Σ. του έργου, με σχετική έκθεση του, πρότεινε, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, την παράταση
της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, προθεσμία εύλογη για την ολοκλήρωση της
κατασκευής και της δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης.
7. 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.
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.,
έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-08-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και
εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν
και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :
o των άρθρων 65,67 και 80 του N.3852/2010
o του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η
εταιρεία ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά 6 μήνες, δηλαδή έως την 31-08-2019.
Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

