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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2022 Έκτακτης (δια περιφοράς) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 19
Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος αναδόχου του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ» περί παράτασης περαίωσης του έργου.
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης στις 11:00, συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς,
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 7526/11-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 παρ.
6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018
τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», β) την αρ. 74 Εγκύκλιο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ. 1827/07.02.2022 του ΥΠ.ΕΣ ,
-τεύχος-Β’, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α.
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’
1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα:
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών και
τις σχετικές 59 και 60 Εγκυκλίους
(Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 και
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος)
Κωνσταντίνα Χρονοπούλου (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Τσατσαρώνης - (τακτικό μέλος)
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Δημήτριος Αλεξάκης - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης (τακτικά μέλη).
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (7) μέλη] κήρυξε την έναρξη της έκτακτης(δια περιφοράς) συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν τα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η με αριθ. 7526/11-022022 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το
αρ. 77 του Ν. 4555/2018, ως κατεπείγουσα διότι είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης για την εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενημέρωσε τα μέλη για το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της με αριθ. 7480/11-02-2022 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνοντας την
έγκρισή του, όπως παρακάτω:
Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 677/07-01-2022 εγγράφου του Αναδόχου του εν θέματι έργου, περί χορήγησης
παράτασης περαίωσης και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη περαίωση είναι στις 24-02-2022, η Τεχνική Υπηρεσία
εισηγείται ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.11205/24-06-2021 Σύμβαση του έργου, έχει ήδη ολοκληρωθεί σημαντικό
ποσοστό του έργου και συγκεκριμένα οι χωματουργικές εργασίες, τα σκυροδέματα, οι τοιχοδομές και τα επιχρίσματα,
ένα ποσοστό από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και από τις επιστρώσεις.
Απομένει η ολοκλήρωση των δαπέδων, η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού και του αστικού εξοπλισμού,
των οργάνων και το μεταλλικό στέγαστρο της σκηνής.
Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα, επικρατούν ιδιαίτερες
συνθήκες λόγω της πανδημίας, οι οποίες έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο εκτέλεσης των έργων,
έχουν δημιουργηθεί γενικότερα προβλήματα στις μεταφορές, μεγάλες αναμονές στις παραγγελίες και στις παραδόσεις
των προς προμήθεια υλικών (όπως των οργάνων γυμναστικής, του αστικού εξοπλισμού κλπ), με συνέπεια να
απαιτείται από την πλευρά του αναδόχου επιπλέον χρόνος για την υλοποίηση των παραγγελιών, η κατάσταση αυτή
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καθυστερήσεων στην εξέλιξη του έργου.
Επικουρικά, λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς επίσης και οι εορτές των
Χριστουγέννων.
Οι προαναφερθέντες λόγοι, προφανώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ούτε σε υπαιτιότητα του Δήμου
Χαϊδαρίου, αλλά συνιστούν αντικειμενικό αποτέλεσμα των επικρατουσών συνθηκών.
Επειδή λοιπόν οι παραπάνω αναφερόμενοι λόγοι κρίνονται βάσιμοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης,
συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/05/2022 (και όχι τεσσάρων
μηνών όπως αιτείται ο ανάδοχος), ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση κατασκευής του.
Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη :
 την με αριθ. 7480/11-02-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
 το υπ’ αρ. πρ. 677/07-01-22 αίτημα παράτασης του Αναδόχου,
 την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.11205/24-06-2021 Σύμβαση του έργου,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα
ισχύει.
Κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Κων/να Χρονοπούλου, Παναγιώτης Τστατσαρώνης,
Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα και Δημήτριος Αλεξάκης ψήφισαν Υπέρ του θέματος.
Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ ] η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΔΑ: 6Γ34ΩΗ3-4Ε9

22SYMV010082548 2022-02-18
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/05/2022, του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 677/07-01-2022
αίτημα του Αναδόχου του εν θέματι έργου και τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 14-02-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

