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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου  για την πιστοποίηση τους » 

 

Με την αρ. πρωτ. 43980/29-11-2017 αίτηση του ο  ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή 

παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου  για την πιστοποίηση τους », η εταιρεία 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι τέλος του 

έτους 2017.Οι λόγοι που επικαλείται είναι η μη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.  

Από την σύμβαση- που υπογράφηκε 15-7-2016-το έργο προϋπολογισμού 13.725,36 €, 

(με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις  604/2016, 762/2016, 

63/2017, 287/2017 , 395/2017 και 539/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η  

προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως 30-11-2017.  

Για το έργο εκπονείται από την Υπηρεσία ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, προκειμένου  

να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας και το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ 

υπολείπονται και οι εργασίες τοποθέτησης του πλαστικού δαπέδου και της επιθεώρησης - 

πιστοποίησης των οργάνων της παιδικής χαράς από πιστοποιημένο φορέα. 

Η Υπηρεσία μας  θεωρώντας ότι οι υπολειπόμενες εργασίες και η ολοκλήρωση της 

σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε μπορούν να ολοκληρωθούν στο 

διάστημα του αιτούμενου, αποδέχεται το αίτημα παράτασης  εισηγούμενη ,  την παράταση για  

έξι μήνες , ήτοι προθεσμία μέχρι και 31/05/2018. Η  παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 

48,  του Ν.3669/2008 , παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», διότι δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .   

Σύμφωνα με  το άρθρο 48,  του Ν.3669/2008 , παρ.10, η Δ/νουσα Υπηρεσία καλεί την 

Προϊσταμένη της αρχή , ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .  
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