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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6321/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και δύο (2)
απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
(τακτικό μέλος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)
5. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)

1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος
2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος

6. Ηλιάδης Μιχαήλ

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

(τακτικό μέλος)

(τακ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ: 135/2020
ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ "
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.5715/255-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέροντα τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ:Εγκριση ή μη του αιτήματος 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ συμβατικής δαπάνης 62.239,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αναδόχου
εταιρείας ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ
Σχετ:
1.

Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.

Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3.

Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019

4.

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

5.

Την υπ. αριθμ.5138/11-05-2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου

λογαριασμού χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου
6.

Το υπ. αριθμ. 5682/25-05-2020 αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 18-09-2020
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7.

Το άρθρο 46 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. »
8.

Το άρθρο 13 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
Με υπ. αριθμ. 5138/11-05-2020 αίτημα του αναδόχου γνωστοποιείται στη υπηρεσία μας η διακοπή εργασιών
του έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολείου ΤΚ Χαριτωμένης» και ζητείται παράταση μέχρι 18-09-2020 (72
ημέρες).Η αιτηθείσα παράταση ζητείται λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, της 5138/11-05-2020 ειδικής
διακοπής εργασιών που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του
εν λόγω έργου και καθυστερήσεων από αναγκαιότητα επίλυσης τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά την
εφαρμογή της μελέτης. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 8-07-2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση
σχολείου ΤΚ Χαριτωμένης», του αναδόχου Τσάλτα Κλεάνθη, μέχρι 18-09-2020 (72 ημέρες) λόγω
άσχημων καιρικών συνθηκών, της 5138/11-05-2020 ειδικής διακοπής εργασιών που έχει υποβάλλει ο
ανάδοχος του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του εν λόγω έργου και καθυστερήσεων από
αναγκαιότητα επίλυσης τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτη

Συνημμένα
1.Αίτημα αναδόχου
2. 5138/11-05-2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019 και στη συνέχεια με την παρ.9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική
Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση σχολείου
ΤΚ Χαριτωμένης» συμβατικής δαπάνης 62.239,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) της αναδόχου εταιρείας Τσάλτα
Κλεάνθη μέχρι 18-09-2020 (72 ημέρες) , για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 135/2020
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

