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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 06/22-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 55 /2017

ΘΕΜΑ:
«Παράταση προθεσµίας
εκτέλεσης της εργασίας
µε τίτλο
«Γεωτεχνική
αποτύπωση
ιστών
οδοφωτισµού και σύνταξη πρότασης
για εφαρµογή νέων τεχνολογιών
προς εξοικονόµηση ενέργειας».

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22η-02-2017 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από
την υπ αριθµ. 5068/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 27 δηλαδή :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
(Αντιπρόεδρος)
Αγοραστούδη Ευγενία
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Πράτανος Απόστολος
Σαραφιανός Χρήστος
Σαµαράς Σωκράτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1

Αποστόλου Στυλιανός
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Αναγνώστου Πασχάλης
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Κεφαλάς Ανέστης
Πονερίδης Παναγιώτης
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
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Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Τσολάκης Απόστολος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο.
Το 5ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. Επίσης µαζί συζητήθηκαν το 13ο , 14ο και 15ο θέµα.
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3o της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από
07/02/2017 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την παράταση χρόνου
ολοκλήρωσης της εργασίας που αφορά την σύµβαση για την « Γεωτεχνική αποτύπωση
ιστών οδοφωτισµού και σύνταξη πρότασης για εφαρµογή νέων τεχνολογιών προς
εξοικονόµηση ενέργειας».
Μεταξύ του ∆ήµου και της εταιρίας ΑΦΟΙ Π. ∆ΑΪΚΟΥ∆Η Ο.Ε. υπογράφηκε σύµβαση
ποσού 22.140,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την εκτέλεση της αναφερόµενης
στο θέµα του παρόντος εργασίας.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω σύµβαση η αρχική συµβατική ηµεροµηνία έναρξης
εκτέλεσης της προµήθειας ήταν η 13η Ιουνίου 2016.
Για την εκτέλεση της εργασίας έχει συνταχθεί η αριθµ. 03/2016 µελέτη µε τίτλο
«ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ανωτέρω εργασίας συµφωνήθηκε σε επτά (7) µήνες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, δηλαδή η προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας
έληξε την την 13η Ιανουαρίου 2017.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και τα παραδοτέα είναι τα αναφερόµενα, συνοπτικά,
στον παρακάτω πίνακα:
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Περιγραφή εργασιών
Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου – Υποβολή Χρονοδιαγράµµατος - Σχεδιασµός
βάσης δεδοµένων
Ψηφιακή καταγραφή ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης
Επεξεργασία δεδοµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης
Παράδοση δεδοµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης
Ψηφιακή καταγραφή ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών
Επεξεργασία δεδοµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών
Παράδοση δεδοµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών
Ψηφιακή καταγραφή ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας
Επεξεργασία δεδοµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας
Παράδοση δεδοµένων ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας
Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση
Σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων
Υποβολή τελικών παραδοτέων (Βάση ∆εδοµένων µε πλήρη στοιχεία για το σύνολο
του ∆ήµου, Φάκελος ωριµότητας - πρόταση για χρηµατοδότηση σχετικού έργου
εξοικονόµησης ενέργειας)

Μέχρι σήµερα έχουν παραδοθεί τα µε αρ. 1,5,6,7 αναγραφόµενα στον παραπάνω πίνακα.
Με την µε αρ. πρωτ. 674/10-01-2017 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι κατά την
εκτέλεση των εργασιών για την ολοκλήρωση της παραπάνω αναφερόµενης σύµβασης
παρουσιάστηκαν ή συνέβησαν τα παρακάτω τεχνικά προβλήµατα και γεγονότα:
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1) Ηλεκτρικά κυκλώµατα που εµπλέκονται µεταξύ τους και τροφοδοτούνται ταυτόχρονα µε
περισσότερες τις µίας παροχές µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολη η αποτύπωσή τους µε
την λογική της αντιστοίχισης συγκεκριµένης οµάδας φωτιστικών-λαµπτήρων σε ένα µετρητή
και το αντίστροφο ενός µετρητή σε µία οµάδα φωτιστικών-λαµπτήρων (Απαιτείται
παρέµβαση του ∆Ε∆∆ΗΕ για τον διαχωρισµό τους)
2) Κυκλώµατα που ο τηλεχειριζόµενος διακόπτης τους (ρελαί) δεν ελέγχεται από αυτόνοµη
ως προς το κύκλωµα συσκευή (∆έκτης Ακουστικών Συχνοτήτων), άλλα ενεργοποιούνται
µέσω γειτονικού κυκλώµατος, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα να ξεχωρίσουν
και να καταγραφούν άµεσα τα κυκλώµατα, αλλά να απαιτείται εξαιρετικά χρονοβόρα
διαδικασία για την αποτύπωσή τους.
3) Πληµµελώς συντηρηµένα και σε πολύ κακή κατάσταση, όργανα και συσκευές (ρελαί,
ασφάλειες, ∆ΑΣ, καλωδιώσεις) της ηλεκτρικής διανοµής (εντός του κελύφους του µετρητή),
αλλά και γενικά ακάθαρτος και πολλές φορές µη προσβάσιµος χώρος εσωτερικά και
εξωτερικά του κελύφους του µετρητή µε αποτέλεσµα ο χειρισµός που απαιτείται (αφή και
σβέση των λαµπτήρων) ώστε αυτοί να εντοπιστούν και να αντιστοιχιστούν σε κάθε µετρητή
και να καταγραφεί ως ηλεκτρολογικό σχέδιο το κάθε κύκλωµα, να είναι προβληµατικός,
επικίνδυνος σε πολλές περιπτώσεις και να απαιτεί αυξηµένα µέτρα ασφαλείας και επιτόπου
µικρές τεχνικές παρεµβάσεις. Τα προαναφερόµενα προφανώς αυξάνουν κατά πολύ τους
απαιτούµενους για την καταγραφή χρόνους.
4) Κακές καιρικές συνθήκες επί σειρά ηµερών που εµπόδισαν την εργασία στο ύπαιθρο, για
την οποία, αυτονόητα, πρέπει να καταναλωθεί το σηµαντικότερο µέρος του χρόνου, ώστε να
ολοκληρωθεί το συµβατικό αντικείµενο.
Από τα παραπάνω αναφερόµενα προκύπτουν τα αίτια καθυστέρησης της εκτέλεσης των
εργασιών και της προσκόµισης των παραδοτέων.
Η ανάδοχος εταιρεία µε την ανωτέρω αριθ. 674/10-1-2017 αίτησή της ζητά παράταση του
συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης και µετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των τελικών παραδοτέων κατά πέντε (5) µήνες, καθώς και τροποποίηση των
τµηµατικών προθεσµιών για την εκτέλεση των φάσεων Β,Γ,∆,Ε και ΣΤ και υποβολής των
αντίστοιχων παραδοτέων.
Η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο
«ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», µετάθεσης της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των τελικών παραδοτέων κατά πέντε (5) µήνες, καθώς
και τροποποίηση των τµηµατικών προθεσµιών για την εκτέλεση των φάσεων Β,Γ,∆,Ε και ΣΤ
και υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων µε υποβολή νέου χρονοδιαγράµµατος, κατά
πέντε (5) µήνες, δηλαδή µέχρι την 13/06/2017 για τους λόγους που αναφέρονται στην
αίτηση του αναδόχου.
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.
3669/2008, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Χορηγεί παράταση προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και µεταθέτει την καταληκτική
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ηµεροµηνία υποβολής των τελικών παραδοτέων κατά πέντε (5) µήνες καθώς και τροποποιεί
τις τµηµατικές προθεσµές για την εκτέλεση των φάσεων Β,Γ,∆,Ε και ΣΤ και υποβολής των
αντίστοιχων παραδοτέων µε υποβολή νέου χρονοδιαγράµµατος, κατά πέντε (5) µήνες,
δηλαδή µέχρι την 13/06/2017 για τους λόγους που ρητά στην αίτηση του αναδόχου και στην
εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρονται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 55/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

