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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 34359/07-12-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.650,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 27.720,00 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7135.017
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (20,00%) τεκμαρτή.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 19-07-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 85/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων και
της 24/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 21-03-2019 μεταξύ του
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-03-2019, χρόνο
κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-07-2019.

Το έργο έχει αποπερατωθεί πλήρως σύμφωνα με την μελέτη.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15513/26-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά

την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην
παραλαβή των υλικών που παρήγγειλε και ότι θα χρειαστεί να συντάξει ΑΠΕ, με
αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την υπ’ αριθμ. 513/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση δύο (2)
μηνών δηλ. έως την 17-09-2019.

Με την υπ’ αριθμ. 187/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



παράταση τριών (3) μηνών δηλ. έως την 17-12-2019.
Με την υπ’ αριθμ 28101/15-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται

από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του
χρόνου του έργου κατά δύο (2) μήνες, λόγω αναμονής έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών και λόγω ανάγκης σύνταξης Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί
παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα (60) ημερών
δηλαδή μέχρι την 17-02-2020.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης
των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης
17-02-2020 με αναθεώρηση .

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Επιβλέπων

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός


