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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 856/25-01-2018 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. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ου
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 θέματος) 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5ου θέματος)
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ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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Αριθμός Απόφασης : 22/2018
ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « Βελτίωση- Συντήρηση
περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλεξάνδρου Δ.Κ. Προσοτσάνης »

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της κ. Δεληγιαννίδου
Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:
«κ. Πρόεδρε
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το
παρακάτω θέμα :
Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " Βελτίωση - Συντήρηση περιβάλλοντος
χώρου Δημ. πάρκου Μ. Αλέξανδρος Δ.Κ. Προσοτσάνης "
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ.676/18-01-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου που
αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του
Ν.4412/16. Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 19-02-2018.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την αριθμ. 15/2016 απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης εγκρίθηκε η πρόταση της
αρχιτεκτονικής μελέτης με αριθμ. 6/2017.
2. Με την απόφαση 66/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκαν: Η
ψήφιση πίστωσης, η έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών

καθαρισμός των όρων

δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Με την απόφαση 89/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το
πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού (αποσφράγισης - διενέργειας και αξιολόγησης
δικαιολογητικών) του έργου με τίτλο «ΒΕΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ.
ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και ορίζει ώς προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό
φορέα ΕΔΕΚΑΤ.Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 57,35%.
4. Με την απόφαση 105/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το
πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και
κατακύρωση του ανωτέρου έργου με τίτλο «ΒΕΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ.
ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στον οικονομικό φορέα ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 57,35%. Η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. 11809/30-08-2017, έλεγχο νομιμότητας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοικητικού τμήμα Διοικητικό - οικονομικό Ν. Δράμας.
5. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 υπογράφηκε η με αρ. πρωτοκόλλου 12338 σύμβαση της κατασκευής του
έργου μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρίας «ΕΔΕΚΑΤ. Α.Ε.» αξίας 25.323,23€ με Φ.Π.Α.
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Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι: Οι εκσκαφές του έργου ξεκίνησαν από τον μήνα Οκτώβριο,
ωστόσο δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν σε καθημερινή βάση και να ολοκληρωθούν, λόγω των
βροχοπτώσεων και της μεγάλης υγρασίας του εδάφους. Αυτό καθιστούσε αδύνατη την χρήση βαρέων
εκσκαφικών μηχανημάτων και φορτηγών, λόγο του μεγάλου κορεσμού του εδάφους σε νερό και της
μικρής απορρόφησης του, κατά τους επόμενους μήνες Νοέμβριος 2017, Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος
2018 όπως φαίνεται και στα συνημμένα δελτία www.meteo.gr.
Στην διάρκεια της περιόδου κατασκευής του έργου μέχρι και σήμερα είχαμε τα εξής προβλήματα:
τον μήνα Σεπτέμβριο 2 ημέρες με βροχή. πηγή: www.meteo.gr.
τον μήνα Οκτώβριο 5 ημέρες με βροχή. πηγή: www.meteo.gr.
τον μήνα Νοέμβριο 9 ημέρες βροχής. πηγή: www.meteo.gr.
τον μήνα Δεκέμβριο 7 ημέρες βροχής. πηγή: www.meteo.gr.
τον μήνα Ιανουάριο 4 ημέρες βροχής. πηγή: www.meteo.gr.
Συνολικά δηλ. 27 ημέρες.
Κατά την εκτέλεση τμήματος των εργασιών του έργου προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις
πραγματικά απαιτούμενες ποσότητες των εργασιών, από τις προβλεπόμενες ποσότητες της αρχικής
μελέτης και οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης, που είναι όμως απαραίτητες για την ορθή
εκτέλεση του έργου.
Εκκρεμεί επίσης η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, όπου περιέχει ποσότητες και εργασίες που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
Για το λόγο αυτό ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου 30 ημερών .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας
30 ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 19-3-2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην
αίτηση του αναδόχου.
Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό
Συμβούλιο».
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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου, « Βελτίωση –
Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλεξάνδρου Δ.Κ. Προσοτσάνης», του οποίου
ανάδοχος είναι εταιρεία «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.» κατά 30 ημέρες δηλαδή έως την 19-03-2018.
Η έγκριση της αναφερόμενη 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 22/2018
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

