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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  14/03/ 2023

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                        Προς:
                                                                                   Τον Πρόεδρο  
                                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                          

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 69/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 700.000,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αρ. 
326/2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Το έργο χρηματοδοτείται  από το πόρους Δήμου. 
3. Με την με αρ. 369/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
4. Με την με αρ. 454/2021 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 
επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία “Α. ΜΟΡΦΑΣ 
ΑΤΕ” με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 51,76% 
5. Στις 12  Απριλίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 34631   εργολαβική σύμβαση μεταξύ 
του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας “ Α. ΜΟΡΦΑΣ 
ΑΤΕ ΑΤΕ” με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης δώδεκα (12) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 
12-04-2023 .
6. Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 35155/13-04 -2022 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα του έργου 
η κ. Λαμπρινίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  
ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ      
           ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
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Το αντικείμενο του έργου είναι η η κατασκευή οδών με σκοπό την βελτίωση και συμπλήρωση του 

οδικού δικτύου στην περιοχή της Αγριλέζας και περιλαμβάνει εργασίες διανοίξεων (καθαίρεση και 

ανακατασκευή μαντρών και συρματοπλέγματος), εκσκαφών, κατασκευής βάσης, υπόβασης, 

κρασπεδόρειθρων, εργασίες ασφαλτόστρωσης καθώς και εργασίες πλακόστρωσης των πεζοδρομίων. 

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Έχει εγκριθεί η 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 68.360,95€ . Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το 

ποσό των  281.483,40€. 

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 25132/08-03-2023 , ο Ανάδοχος εταιρεία του έργου “Α. ΜΟΡΦΑΣ 

ΑΤΕ”, κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερεις  (4) μήνες διότι 

λόγω των δυσμενών καιρικών  συνθηκών (χιονόπτωση Φεβρουαρίου) που έπληξαν την Αττική δεν 

μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, καθώς επίσης και λόγω προβλημάτων στην υπό υλοποίηση 

Ρυμοτομίας. 

Προκειμένου να  συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών η Υπηρεσία αποδέχεται 

τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει  την  παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  

ισχύος  της  παραπάνω  Σύμβασης  κατά τέσσερεις (4) μήνες , ήτοι μέχρι  12/08/2023. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

              

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

                                                                Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  Μηχανικός Η/Μ
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