INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.23 13:33:25
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω68ΔΩΗΤ-03Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Πρακτικού 1
Αριθ. Απόφασης 11
ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017, προϋπ/σμού
4.420.000,00 €.
Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα Άνω Λιοσίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου –
Δημάρχου κ. ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με αρ. πρωτ.1237/16-1-2020, που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα
Δ.Σ. στις 16-1-2020, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή
συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)

Παππούς Χρήστος
Λιάκου Ελένη
Μαυροειδάκος Ιωάννης
Αβράμης Γεώργιος
Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Σερέπας Σταμάτιος

Οικονομάκης Μιχαήλ
Κουλοχέρης Αλέξανδρος

Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤ ΕΣ
Αντιπρόεδρος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των
θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.
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Ο Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην παράταση
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017. Θέτει υπόψη του σώματος την με
αρ. πρωτ.52210/31-12-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αναφέρει τα εξής:
«Δια της παρούσης αλλά και έχοντας υπόψη το από 12-12-2019 αίτημα της αναδόχου
εταιρείας αιτούμεθα έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος, η
προθεσμία του οποίου λήγει στις 12-1-2020, για τους εξής λόγους:
1. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κτιρίων και μαντρότοιχων, με
συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η κατασκευή των αγωγών όμβριων και ακαθάρτων καθώς
και η κατασκευή – διάνοιξη των οδών σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.
2. Δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από τον Ο.Σ.Ε. η διέλευση του αγωγού ακαθάρτων κάτω
από τις γραμμές του προαστιακού με τη μέθοδο Pipe Jacking για τη σύνδεσή του με τον
αποδέκτη, καθώς λόγω υφιστάμενου πλακοσκεπή αγωγού όμβριων απαιτείται
τροποποίηση της μελέτης του έργου στο συγκεκριμένο τμήμα.
3. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των αγωγών όμβριων με το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων, λόγω
συσσώρευσης φερτών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών κλπ. στα υφιστάμενα φρεάτια και
αγωγούς και απαιτείται ο καθαρισμός τους.
4. Δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα ο 1ος Α.Π.Ε. και δεν έχει υπογραφεί η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου
του θέματος.
5. Οι κακές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας του έργου κατά 6 ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 12-7-2020, ώστε να είναι
δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο άρτια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης δηλαδή παράταση της σύμβασης.»
Προτείνεται στο σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης.
Η O.Ε., αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, είδε τα εν λόγω πρακτικά, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως ισχύει,
καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει την αιτηθείσα παράταση του
συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017, προϋπ/σμού 4.420.000,00 €, η
καθυστέρηση της οποίου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, για χρονικό διάστημα 6
ημερολογιακών μηνών, ήτοι μέχρι τις 12-7-2020 (αντί του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 121-2019), ώστε να είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο άρτια σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Αφού έγινε η πράξη αυτή, υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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