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ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», προϋπολογισμού 728.248,98 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:
150
Χολαργός σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00
π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 14-5-2021, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Χρήστος Πετράκης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των
μελών την από 14-5-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 41/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΛΩΞ1-ΣΑ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε
η έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
2. Την υπ’αριθ. 2017202 μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την
υπ’αριθ.41/2014 Α.Δ.Σ., επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού και εγκρίθηκε η επάρκειά της με το υπ’αριθ. πρωτ. 79977/13-4-2017
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
3. Την υπ’ αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΨΩ7ΛΤ-ΤΥ6) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής,
εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
4. Την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΑΔΑ:ΩΓΦΒΩΞ1-Ι29) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του
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έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και
ορίστηκε η κα Γεωργία Αρβανίτη, με αναπληρωτή τον κ. Χατζή Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης.
5. Την από 8-8-2017 Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»,
συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
6. Ότι, η χρηματοδότηση του έργου είναι
(ΚΑΕ9779.02.141).

από

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

7. Την υπ’ αριθ. 287/2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» με
Κ.Α. 30.7332.0015 και προϋπολογισμό 728.248,98 € για το 2017 και τρόπο εκτέλεσης του
έργου με δημοπράτηση.
8. Την υπ’ αριθ. 311/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(και ΑΔΑ:62ΡΩΩΞ1-ΠΙ8 του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του
Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 728.248,98
€ για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
9. Με την υπ’ αριθ. 259/25-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με
τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»
με Κ.Α. 30.7332.0015 και προϋπολογισμό 728.248,98 € για το 2018 και τρόπο εκτέλεσης
του έργου με δημοπράτηση.
10. Την υπ’ αριθ. 274/1-11-2017 (ΑΔΑ:713ΗΩΞ1-8ΓΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(και ΑΔΑ:ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του
Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 728.248,98
€ για το 2018 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
11. Την υπ’αριθ.πρωτ. 600/2-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΞ1-ΗΨΤ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης και την υπ’αριθ. 249/1-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ:ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού
728.248,98 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0015 οικονομικού έτους 2017 (Πρωτογενές
αίτημα ΑΔΑΜ: ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ και Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ:
17REQ002186167).
12. Την υπ’αριθ. 260/8-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ27ΩΞ1-0ΓΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
13. Την υπ’ αριθ. 261/8-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΥΚΩΞ1-ΩΝΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
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14. Ότι, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ:
17PROC002234698.
15. ‘Ότι, η υπ’αριθ. πρωτ. 29816/13-11-2017 Περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στην
Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΠΒ4ΩΞ1-ΧΗ6), αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό
ΑΔΑΜ: 17PROC002234589.
16. Ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά και χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής για τον εν
λόγω διαγωνισμό ορίστηκε η κα Παρασκευή Τσαρδακλή. Σύμφωνα με την Διακήρυξη:
•

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

•

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

17. Ότι, κατατέθηκαν οι κάτωθι έγκυρες προσφορές:
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Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας
(όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ)
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18. Ότι, η χαμηλότερη έγκυρη οικονομική προσφορά κατατέθηκε από τον
οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΡΙΛΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο
ποσοστό έκπτωσης Εμ=61%. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την
προσφορά ανέρχεται σε 243.686,04 € πλέον ΦΠΑ 24% 58.484,65€, δηλαδή
συνολικό ποσό σύμβασης, με τον ΦΠΑ 302.170,69 €.
19. Την υπ’αριθ. 13/17-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞ8ΩΞ1-09Ρ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής
Διαγωνισμού
και
αναδείχθηκε
η
εργοληπτική
επιχείρηση
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προσωρινός ανάδοχος του
ανωτέρω έργου με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ=61,00%
20. Ότι, στις 23-1-2018 η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την
προαναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός του
προσωρινού και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής
κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
21. Ότι, μετά την υπ’αριθ. πρωτ. 2913/7-2-2018 πρόσκληση της Αναθέτουσας
Αρχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΡΙΛΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις 22-2-2018) μέσω
ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της
διακήρυξης.
22. Την υπ’ αριθ. 57/7-3-2018 (ÁΔÁ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και
αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» η εργοληπτική επιχείρηση
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης
Εμ= 61,00%. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε
€ 243.686,04 πλέον ΦΠΑ 24% € 58.484,65 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης
€ 302.170,69.
23. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24420/9145/23-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 57/7-3-2018 (ÁΔÁ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του
αναδόχου του έργου.
24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18234/2018 εργολαβική σύμβαση του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ», ποσού 302.170,69 € με ΦΠΑ 24% (243.686,04 € για εργασίες
συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των
απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 58.484,65 για
ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που υπογράφηκε στις 27-8-2018 και η συμβατική
προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
25. Την υπ’ αριθ. 78/13-03-2019 (ΑΔΑ: 9Β91ΩΞ1-ΞΩ5) Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ». Η δαπάνη του 1ου
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Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της
συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 302.170,69 € με ΦΠΑ 24%, εκ των
οποίων 243.686,04 € για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού 6.973,48
€, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών ποσού 25.684,80 €, της
πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 3.187,16 € και 58.484,65 για Φ.Π.Α. 24%.
26. Την υπ’ αριθ. 17/11.7.2019 Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και 2ου
ΑΠΕ του έργου.
27. Την υπ’ αριθ. 162/17-7-2019 (ΩΟ41ΩΞ1-1ΡΟ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)
και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ». Η δαπάνη του 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της
συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 302.170,69 € με ΦΠΑ 24%, ενώ
η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 44.739,35 € με
ΦΠΑ 24%.
28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 717264/11-11-2019 (ΑΔΑ: 69937Λ7-ΦΞΘ) Απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής περί Συγκρότησης της (νέας) Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο, κατ΄ εφαρμογή
του άρθρου 8 της από 8 Αυγούστου 2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην οποία
ορίστηκε ο κος Μιχαήλ Τράκας -με αναπληρωτή τον κο. Γεώργιο Πολύδωραως (νέος) εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.
29. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29084/2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ», ποσού 44.739,35 € με ΦΠΑ 24% (36.080,12 € για εργασίες
συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και 8.659,23 € για ΦΠΑ
24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που υπογράφηκε στις 9-12-2019.
30. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 28797/4-12-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης
της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 31-1-2020.
31. Την υπ’ αριθ. 237/18-12-2019 (ΑΔΑ:
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

ΩΛ50ΩΞ1-3ΞΨ)

Απόφαση

Α. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ (1ος Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ». Η δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης):
1ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ’ αριθ. 18234/2018 Αρχικής Σύμβασης
ποσού 302.170,69 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων 240.498,88 € για εργασίες, 0,00 €
για απρόβλεπτες δαπάνες, 25.684,80 € για απολογιστικές εργασίες, 3.187,16 € για
αναθεώρηση και 58.484,65 € για Φ.Π.Α. 24%).).

6

ΑΔΑ: 6904ΩΞ1-2ΓΥ

2ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ’αριθ. 29084/2019 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 44.739,35 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων
31.374,02 € για εργασίες, 4.706,10 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 8.659,23 € για
Φ.Π.Α. 24%).
Β. εγκρίθηκε η υπ’αριθ.πρωτ. 28797/4-12-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου περί
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 31-1-2020, για
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
32. Την υπ’ αριθ. 26/29-1-2020 (ΑΔA: 6Φ1ΘΩΞ1-Χ78) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’αριθ.πρωτ. 125/3-1-2020 αίτηση του
αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του
έργου έως τις 30-4-2020, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
33. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης φια τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορονοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα την από 20-3-2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020).
34. Την υπ’αριθ.πρωτ. 6018/9-4-2020 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-6-2020, για λόγους που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος στην αίτησή του
επικαλείται:
•

Την από 30-3-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της εταιρείας κατασκευής
συντριβανιών «FONTANA FOUNTAINS ABEE», με την οποία
ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ότι, για λόγους προστασίας
του προσωπικού της, από τον κορωνοϊό, ακολουθώντας τις οδηγίες του
κράτους, δεν μπορεί να προβεί στην τοποθέτηση του σιντριβανιού του
έργου αλλά θα το κάνει αμέσως μετά την άρση των μέτρων.

•

Το γεγονός ότι, λόγω των προαναφερέντων μέτρων της κυβέρνησης
υπάρχει δυσχέρεια τόσο στην προμήθεια οικοδομικών υλικών όσο και στην
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

35. Το γεγονός ότι τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 διαρκούν έως τις 26-4-2020, δηλαδή 3
μέρες πριν τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
36. Την υπ’ αριθ. 101/15-4-2020 (ΑΔA: 6Ρ2ΩΩΞ1-ΝΒ6) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’αριθ.πρωτ. 6018/9-4-2020 αίτηση του
αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του
έργου έως τις 30-6-2020, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του,
λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης ενάντια στην εξάπλωση του
κορονοϊού Covid-19.
37. Την υπ’ αριθ. 34/17.6.2020 Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε 4ος ΑΠΕ (2ο ΑΠΕ της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου.
38. Την υπ’ αριθ. 168/23-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Σ4ΩΞ1-229) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία:

7

ΑΔΑ: 6904ΩΞ1-2ΓΥ

Α. εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ (2ος Α.Π.Ε. και 2ο ΠΚΤΜΝΕ της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ». Η δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (και 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης):
1ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ’αριθ. 18234/2018 Αρχικής Σύμβασης
ποσού 302.170,69 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων 240.498,88 € για εργασίες, 0,00 €
για απρόβλεπτες δαπάνες, 25.684,80 € για απολογιστικές εργασίες, 3.187,16 € για
αναθεώρηση και 58.484,65 € για Φ.Π.Α. 24%).
2ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ’αριθ. 29084/2019 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 44.739,35 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων
36.080,12 € για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 8.659,23 € για Φ.Π.Α.
24%).
39. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12560/23-7-2020 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών του
έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 5ο ΑΠΕ -τακτοποιητικός(και 3ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου κρίνονται
απαραίτητες για την λογιστική διεκπεραίωση του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.
Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου
Χολαργού,
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την έγκριση του 5ου ΑΠΕ -τακτοποιητικού- (3ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -τακτοποιητικού- (και 3ου
ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) παρουσιάζει:
1ον. Μείωση έναντι της υπ’αριθ. 18234/2018 Αρχικής Σύμβασης, με αρχικό εγκριθέν
ποσό 302.170,69 € με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε 301.366,35 €
με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων 214.165,42 € για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες
δαπάνες, 25.684,80 € για απολογιστικές εργασίες, 3.187,16 € για αναθεώρηση και
58.328,97 € για Φ.Π.Α. 24%).

2ον. Μείωση έναντι της υπ’αριθ. 29084/2019 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με
αρχικό εγκριθέν ποσό 44.739,35 € με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε
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44.671,95 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων 36.025,77 € για εργασίες, 0,00 € για
απρόβλεπτες δαπάνες και 8.646,18 € για Φ.Π.Α. 24%).

Συνολικά μείωση έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης και διαμορφώνεται σε
346.038,30€ με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων 275.875,99 € για εργασίες και
απολογιστικές εργασίες, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 3.187,16 € και
66.975,15 για Φ.Π.Α. 24%.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ -τακτοποιητικού- (3ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -τακτοποιητικού- (και 3ου
ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) παρουσιάζει:
1ον. Μείωση έναντι της υπ’αριθ. 18234/2018 Αρχικής Σύμβασης, με αρχικό εγκριθέν
ποσό 302.170,69 € με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε 301.366,35 €
με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων 214.165,42 € για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες
δαπάνες, 25.684,80 € για απολογιστικές εργασίες, 3.187,16 € για αναθεώρηση και
58.328,97 € για Φ.Π.Α. 24%).

2ον. Μείωση έναντι της υπ’αριθ. 29084/2019 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με
αρχικό εγκριθέν ποσό 44.739,35 € με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε
44.671,95 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων 36.025,77 € για εργασίες, 0,00 € για
απρόβλεπτες δαπάνες και 8.646,18 € για Φ.Π.Α. 24%).

Συνολικά μείωση έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης και διαμορφώνεται σε
346.038,30€ με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων 275.875,99 € για εργασίες και
απολογιστικές εργασίες, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 3.187,16 € και
66.975,15 για Φ.Π.Α. 24%.
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Ψήφισε ΚΑΤΑ ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
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