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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου για την εκπόνηση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους »
Με την αρ. πρωτ. 30102/31-10-2018 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 3112-2018. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η διάθεση πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον
φορέα ελέγχου του δαπέδου και των οργάνων .
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, 17/2018, 362/2018, 494/2018 και 678/2018 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως 31-10-2018.
Για το έργο κατατέθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ.
240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου
(15852/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να
ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, ενώ έχει
υπογραφεί 23-7-2018 το 2ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών από την Επιτροπή Αφανών
Εργασιών και κατατέθηκε η αρ. 20169/24-7-2018 3η επιμέτρηση και 3ο πρωτόκολλο αφανών
εργασιών. Επί πλέον έχουν ελεγχθεί οι εργασίες και οι ποσότητες του 1ου λογαριασμού και
έχουν αποσταλεί στην Επίτροπο για περαιτέρω έλεγχο.
Η Υπηρεσία μας θεωρώντας :
α) ότι οι υπολειπόμενες εργασίες διάστρωσης του ελαστικού δαπέδου δεν μπόρεσαν
να ολοκληρωθούν, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες,
κρίνοντας ότι αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν και να πιστοποιηθούν στο αιτούμενο
διάστημα και
β) ότι θα καταστή δυνατόν να εξεταστεί το αίτημα για επέκταση της σύμβασης - για
εργασίες και ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη - και να σταλεί για
έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο -όπως προβλέπεταιαποδέχεται το αίτημα παράτασης εισηγούμενη , την παράταση μέχρι και 31/12/2018.
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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