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ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της τρίτης παράτασης του έργου με
τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:
294
Χολαργός σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου 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 τις διατάξεις
του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Ά/ 18-9-2021) και την υπ’ αρ. 643/24-9-2021
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
αυτής που επιδόθηκε την 22-10-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
την από 11-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
Έχοντας υπ’ όψη:
Α) Την με αριθμ.151/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση της
σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» στον προσωρινό
ανάδοχο ΕRGMASIN DEALS PC, με Α/Α Συστήματος 120270, με μέσο ποσοστό
έκπτωσης 58,71 % .
Β) Την αριθμό 957/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την
οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος για το έργο με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ” και η κατακύρωση στον οικονομικό φορέα “ERGMASIN
DEALS PC” με Α/Α Συστήματος 120270.
Γ) Την με αρ. πρωτ.1610/29.01.2020

σύμβαση του έργου του θέματος

Δ) Την με αρ. 178/01/07/2020 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου για έγκριση της πρώτης
παράτασης του έργου
Ε) Την με αρ. 200/14/07/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου για έγκριση της πρώτης
παράτασης του έργου
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ΣΤ) Την με αρ. πρωτ. 16953/23/9/2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Εrgmasin deals
pc» για έγκριση της τρίτης παράτασης του έργου του θέματος για συνολικά (355)
Τριακόσιες πενήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, που δικαιολογούνται ως εξής:
•

295 ημέρες λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση κατ αναλογία του
υπολειπόμενου οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

•

30 ημέρες λόγω αναδιοργάνωσης του εργοταξίου

•

30 ημέρες λόγω εύρεσης συνεργείων και αναδιαπραγμάτευση με τους
υπεργολάβους
Εισηγούμαστε

Την μη έγκριση της τρίτης παράτασης του έργου για (355) ημέρες διότι εκ του νόμου
δεν θεωρούνται λόγοι για την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου οι ανωτέρω τρεις
αναφερθέντες.

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 Ομόφωνα

α. Την μη έγκριση τρίτης παράτασης του έργου για (355) ημέρες στην ανάδοχο εταιρεία
‘ERGMASIN DEALS PC’, για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ» διότι εκ του νόμου δεν θεωρούνται λόγοι για την χορήγηση παράτασης
εκτέλεσης έργου οι ανωτέρω τρεις αναφερθέντες, σύμφωνα με την εισήγηση.
Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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