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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου για την εκπόνηση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίηση τους »

Με την αρ. πρωτ. 36122/27-12-2018 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι 31-5-2019.
Οι λόγοι που επικαλείται είναι η αναμονή άρσης των προβλημάτων που έθετε το αρ. 256/6-
10-2017 φύλλο Ελέγχου Επιτρόπου, δηλαδή τη νομιμότητα ανάθεσης και εκτέλεσης της
εργασίας του χυτού ελαστικού δαπέδου των Παιδικών Χαρών, από τον συγκεκριμένο
ανάδοχο.

Από την σύμβαση - που υπογράφηκε 15-7-2016 - το έργο προϋπολογισμού 14.062,86 €
(με ΦΠΑ ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αρ. 606/2016
,760/2016, 61/2017, 289/2017, 393/2017, 16/2018, 363/2018, 495/2018, 679/2018 και

997/2018, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε

τελικά έως 31-12-2018.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ.
241/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου
(15853/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018). Επί πλέον ύστερα
από έλεγχο των εργασιών και των ποσοτήτων του 1ου λογαριασμού και την αποστολή του
σχετικού χρηματικού εντάλματος στην Επίτροπο για περαιτέρω έλεγχο, έχει συνταχθεί το αρ.
433/27-12-2018 νέο Φύλλο Ελέγχου, το οποίο είναι προς απάντηση από την Υπηρεσία μας.
Επιπρόσθετα οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες έχουν σταθεί εμπόδιο για οποιασδήποτε
εργασίες .

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας :

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 έχοντας υπόψη την αμφισβήτηση
(ΦΕΕ) της δυνατότητας του αναδόχου για την προμήθεια του δαπέδου ,

αποδέχεται το αίτημα παράτασης, λόγω καιρικών συνθηκών και προκειμένου να
απαντηθεί το ΦΕΕ , εισηγούμενη την παράταση μέχρι και 15/04/2019.

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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