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ΘΕΜΑ:
Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν4623/19, σύµφωνα µε την οποία ορίζονται: Α.
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής. Ειδικότερα η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό
όργανο το οποίο έχει αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, και
σύµφωνα µε την: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου,
µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας
ανάθεση.
3. Την µε αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης
184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € µε ΦΠΑ 24%, µε συνολική προθεσµία
εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) µήνες.
4. Την µε αρ. πρωτ. 118/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου, µε την οποία
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου: “Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆.
∆ιονύσου”.
5. Την υπ’ αριθµ. 478/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε
παράταση στην προθεσµία εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) µήνες µέχρι 19/05/2020.

6. Την από 20/03/2020 (αρ. πρωτ. 8222/27-03-2020) αίτηση του αναδόχου για παράταση
στην προθεσµία εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας.
7. Την από 10/04/2020 (αρ. πρωτ. 9140/15-04-2020) επιστολή του αναδόχου περί
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης λόγω COVID-19.
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Την 19/11/2018 υπεγράφη εργολαβική σύµβαση για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου», µε συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης
των εργασιών δώδεκα (12) µήνες, δηλαδή µέχρι την 19/11/2019.
Αντικείµενο του έργου είναι τοπικές επεµβάσεις προκειµένου να διευθετηθεί η απορροή
όµβριων υδάτων σε διάφορα σηµεία των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Με την υπ’ αριθµ. 478/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση
στην προθεσµία περαίωσης του έργου κατά έξι (6) µήνες µέχρι 19/05/2020
Την 20/03/2020 υποβλήθηκε αίτηµα από τον ανάδοχο µε αρ. πρωτ. ∆. ∆ιονύσου 8222/2703-2020, µε το οποίο ζητήθηκε να παραταθεί η συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου λόγω
ανωτέρας βίας, (επιδηµία COVID-19) για το χρονικό διάστηµα που θα ισχύουν τα έκτακτα
περιοριστικά µέτρα που θεσπίστηκαν από την κεντρική κυβέρνηση. Επίσης, την 10/04/2020 µας
γνωστοποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆. ∆ιονύσου 9140/15-04-2020 έγγραφο, η αναστολή
λειτουργίας της επιχείρησης του αναδόχου λόγω COVID-19, χωρίς κάποια περαιτέρω ενηµέρωση
ως σήµερα, για επανέναρξη λειτουργίας.
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως επίσης και την παρ. 3
του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή
του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3)
αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία
υπολογίζεται µε βάσει την αρχική συµβατική προθεσµία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν
ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η χορήγηση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης
του έργου κατά έξι (6) µήνες (οριακή προθεσµία), ήτοι έως την 19/11/2020, χωρίς αποκλειστική
υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,
κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του υπολοιπόµενου φυσικού αντικειµένου.
Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:
Για την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» κατά έξι (6) µήνες (οριακή προθεσµία),
δηλαδή µέχρι την 19/11/2020, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, λόγω των έκτακτων περιοριστικών µέτρων της
πανδηµίας COVID-19 (ανωτέρα βία).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τα µε αρ. πρωτ. 8222/27-03-2020 και 9140/15-04-2020 έγγραφα του αναδόχου.
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