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Από το αριθ.9/24-3-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 76

Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση
Ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8559/20-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-32020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8209/13-3-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του αρθ.147 του v-4412/2016 την από 21/02/2020 αίτηση για παράταση
του αναδόχου την από 27-02-2020 αναφορά της α/α προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης
προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 30-10-2020, αφού η εκτέλεση των ασφαλτοστρώσεων μπορεί να
προγραμματιστεί μετά τον Απρίλιο
Εισηγούμαι Θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 30-10-2020 του έργου :
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ».».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με
την από 24-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν, διότι: «α) το έργο συμβασιοποιήθηκε (μετά
την ολοκλήρωση της μελέτης από την ΔΤΥ και την εκτέλεση του διαγωνισμού), πέρυσι στις 3-4-2019, με
σκοπό την ολοκλήρωση του μετά από ένα χρόνο. (Σχετικό δελτίο τύπου εξέδωσε ο Δήμος Ξάνθης). Το έργο
παρουσίασε, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το από 21/02/20 κατατεθέν
αίτημα του αναδόχου, σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεσή του, οι λόγοι δε που επικαλείται ο
ανάδοχος δεν δικαιολογούν αυτές τις καθυστερήσεις, η δε παράταση της εκτέλεσης του έργου έως 30/10/20,
(8)οκτώ και πλέον μήνες από το αίτημα του αναδόχου είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα περίπου ίδιο ή
τουλάχιστον πολύ κοντά με το συνολικό απαιτούμενο χρόνο της εκτέλεσης του έργου και από πουθενά
προβλεπόμενο και β) με την παρούσα εισήγηση τίθενται αυτομάτως ζητήματα προς διερεύνηση, όπως ποιος
ευθύνεται για τις καθυστερήσεις, ποιος μηχανικός παρακολουθούσε το εν λόγω έργο, γιατί η Υπηρεσία δεν
ενημέρωσε τον δήμαρχο για τις καθυστερήσεις, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν ενδεχομένως, είτε το έργο
δεν εκτελεστεί σύμφωνα με την διακήρυξη και την μελέτη, είτε ο ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, είτε με την
παράταση αυτή κοστολογηθεί το έργο μετά, επιπλέον 20% (σχετικό 3α του εργολάβου) και προτείνουν, με
την επιφύλαξη όλων των παραπάνω, να δοθεί παράταση (2) δύο μηνών».
Ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, καταψηφίζει, διότι: «κατά την υπογραφή σύμβασης του έργου από τον ανάδοχο, ήταν γνωστοί
οι όροι υλοποίησης του έργου, όπως επίσης και οι νέες εργασίες που προέκυψαν δεν δικαιολογούν τόσο
μεγάλη παράταση».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΑΔΑ: Ω5ΔΚΩΚ8-ΩΧΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ», έως 30-10-2020, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος,
και Παναγιώτης Σταυρακάρας, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

