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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

143/2020
από το πρακτικό της 22ης/16.11.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου
Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς».
Σήμερα Δευτέρα 16.11.2020, ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη
χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11200/12.11.2020
(ημερομηνία γνωστοποίησης 12.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
Απόντες
6. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020 (Α΄ 76).
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Θέμα : Έγκριση 1 Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου
Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 92/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ61Ω6Ι-ΣΡ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ’ αριθ. 99/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΕΚΩ6ΙΝΑΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δ. Αγιάς», στην
Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ», με μέση έκπτωση 5,00% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (38.336,46€) (χωρίς ΦΠΑ).
Η πίστωση για το έργο προέρχεται από Δωρεά του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική
αγωγή, με βάση την από 12.02.2020 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του.
Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 7638/24-08-2020
σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007212521 2020-08-24), συνολικού ποσού 47.537,21€ με το
ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίστηκε
η 03/10/2020.
Με την υπ’ αριθ. 8694/14-09-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η διακοπή των
κατασκευαστικών εργασιών από 14/09/2020 έως 16/10/2020, μέχρι να καταστεί εφικτή η προμήθεια των
κουφωμάτων αλουμινίου του συγκεκριμένου χρώματος (RAL) που υποδείχθηκε από την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, ώστε το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών να προγραμματιστεί παράλληλα, αποσκοπώντας
στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς, μετά την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 10614/19-10-2020 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράτασης της
συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 54 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 10/01/2021,
επικαλούμενος το γεγονός ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες προετοιμασίας των κουφωμάτων αλουμινίου
του συγκεκριμένου χρώματος (RAL) επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ενώ το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης των λοιπών εργασιών θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής
μονάδας (εντός των διακοπών των Χριστουγέννων και των Σ/Κ) για να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη
διεξαγωγή των μαθημάτων, όσο και η ασφάλεια των μαθητών.
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8.
Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:
α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου
τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ……
……
10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του
αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη
λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος
εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του
αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων
προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την
παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την
προϊσταμένη αρχή»,
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β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη
Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των
οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η
Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'
147),
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την
τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,
ε. Την από 30/10/2020 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να
εγκριθεί η χορήγηση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την
περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
εισηγούμαστε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου
Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς», με αναθεώρηση, κατά 54 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 10/01/2021.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1στ΄ εδάφιο ii και περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ. 99/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΕΚΩ6Ι-ΝΑΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με
θέμα: «Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
“Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς”»,
- την υπ’ αριθ. 10614/19-10-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
1 . Εγκρίνουμε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου
Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς», με αναθεώρηση, κατά 54 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι
10/01/2021.
2 . Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

