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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνχ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σει.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
πλεδξίαζε 10ε 

Απόθαζε ππ’ αξηζ. 552/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:30 π.κ, ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ 
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 54818 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέκα 3ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
Δηζήγεζε γηα παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Αλαθαίληζε ριννηάπεηα γεπέδνπ 
Πξάζηλνπ Λφθνπ θαη ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο», αλαδφρνπ ΛΔΒΔΝΣΑΚΟΤ ΥΡΖΣΟΤ 
Δ.Γ.Δ. 
 
Παξφληεο: 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθφο Φψηηνο  

 Σζνχπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Υξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απφληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεψξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή 

 Σδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξχλα Φσηεηλή 

 Μπαινχ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνχινπ Αηθαηεξίλε 
 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνχινπ 
  
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία θαη απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο δίλεη ην ιφγν ζηνλ θ. Καινγεξφπνπιν ν 
νπνίνο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 
1. Σνλ Ν.2218/94, ηνλ Ν2240/94 θαη ηνλ Ν.3852/7-6-2010 (ΦΔΚ 87Α’/7-6-2010), «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο», 
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2. Σελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΔΚ 3051/η.Β’/05-9-2017) απφθαζε ηνπ πληνληζηή 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο: «Έγθξηζε ηεο 273/2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ Αηηηθήο, πεξί ηεο ηξνπνπνίεζεο - επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΔΚ 
1661/Β/11-5-2018) Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο «έγθξηζε ηεο 
121/2018 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο –
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», 

4. Σσλ άξζξσλ 8 θαη 176 ηνπ Ν.4018/2011 (ΦΔΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» θαη ηνπ Π.Γ. 7/2013 (ΦΔΚ26/η.Α’/31-1-13), «φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή 
γλσκνδνηνχλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
Ν.3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο 
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’42), αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ» θαζψο θαη 
ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ 6 κε αξ. πξση. 13400/17-4-2013 ηεο Γ. Γ/λζεο Σνπ. Απηνδ/ζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

 
Καη ιακβάλνληαο ππόςε: 

Α. ΗΣΟΡΗΚΟ 
1. Ζ κειέηε πνπ αθνξά ζην έξγν «Αλαθαίληζε Υιννηάπεηα Γεπέδνπ Πξάζηλνπ Λόθνπ & 

ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο» ζπληάρζεθε κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη 
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξίζκ. 30/2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: 6ΧΚΘΧΡ3-
ΑΧΜ).  

2. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 392/2016 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Π.Α. (ΑΓΑ: 7Σ1Β7Λ7-
Ζ07), ην έξγν εληάρζεθε ζην πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ Π.A. έηνπο 2017.  

3. Με ηελ 375/2016 (ΑΓΑ: 6ΧΜ07Λ7-Δ1Σ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εγθξίζεθε ε δηεμαγσγή δεκφζηαο θιήξσζεο θαη ε ζχζηαζε 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.  

4. Ο Γηαγσληζκφο δηεμήρζε ζηηο 05-07-2016 
5. Με ηελ κε αξ. πξση. 127804/05-07-2016 αλαθνξά ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ππνβιήζεθε ην 1ν πξαθηηθφ ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, ελψ 
κε ηελ κε αξ. πξση. 132860/12-07-2016 αλαθνξά ππνβιήζεθε ην 2ν πξαθηηθφ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κε ζπλεκκέλν ην θάθειν ηεο Γεκνπξαζίαο πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

6. Με ηελ κε αξηζκ. 1671/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο ε Ο.Δ. απνθάζηζε νκφθσλα «α) Σε κε έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ αθελφο ζεσξψληαο αζπλήζηζηα ρακειή θαη κε ζπλάδνπζα κε ην Γεκφζην 
πκθέξνλ ηελ επηηεπρζείζα έθπησζε απφ ηηο θαηά ην Πξαθηηθφ έγθπξεο πξνζθνξέο 
αθεηέξνπ δηφηη ε πξνζθνξά ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο: Β. ΓΔΩΡΓΑΛΗ & ΙΑ Δ.Δ. ζα 
φθεηιε λα γίλεη απνδεθηή, θαζψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηδφζεθε δελ απαγνξεχεηαη απφ 
ηε Γηαθήξπμε β) Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο: Β. 
ΓΔΩΡΓΑΛΗ & ΙΑ Δ.Δ. θαη ηε ζπλέρηζή ηεο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη 
ζηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ». 

7. Καηαηέζεθε ε κε αξηζκ. πξση. 38/05-08-2016 πξνζθπγή ηνπ Φσηίνπ Παπαλδξένπ, 
εξγνιήπηε δεκνζίσλ έξγσλ, θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 1671/2016 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

8. Με ην ππ’ αξ. 10/2016 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ Ν.2839/2000 ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, δηαηππψλεηαη ε Απφθαζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία «…ε Δπηηξνπή δέρεηαη, θαηά πιεηνςεθία, ηελ θξηλφκελε απφ 5-8-2016 (αξηζκ. θαη. 
38/05-08-2016) πξνζθπγή Φσηίνπ Παπαλδξένπ θαη αθπξψλεη, θαηά πιεηνςεθία, ηελ 
πξνζβαιιφκελε κε απηήλ ππ’ αξηζκ. 1671/25-7-2016 (ζέκα 24ν) Απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαιπηηθψο 
αλαθεξφκελα.» 

9. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 862/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, ε Ο.Δ. απνθάζηζε «Σελ κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο 
ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Ανακαίνιζη τλοοηάπηηα γηπέδοσ πράζινοσ λόθοσ και 
λοιπές ζσμπληρωμαηικές εργαζίες» ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο 
«ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΦΩΣΙΟ» θαζψο ζεσξεί κε ζπκθέξνπζα γηα ην ειιεληθφ δεκφζην ηελ 
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πξνζθνξά ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΦΩΣΙΟ» θαη αλαπέκπεη ην 
δήηεκα ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο πεξαηηέξσ δηθέο ηεο ελέξγεηεο.» 

10. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 1733/07-07-2017 Απφθαζε ε Ο.Δ. απνθάζηζε πεξί «α) Αθχξσζεο ιφγσ 
κε-ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ηνπ απφ 05-07-2016 Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Ανακαίνιζη 
τλοοηάπηηα γηπέδοσ πράζινοσ λόθοσ και λοιπές ζσμπληρωμαηικές εργαζίες» θαη 
επαλαδεκνπξάηεζεο ηνπ, β) Έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο, 
ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο γ) ηεο απνζηνιήο 
πεξίιεςεο γηα δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗ, ζηνλ Διιεληθφ  Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ην έξγν έξγνπ «Ανακαίνιζη τλοοηάπηηα γηπέδοσ πράζινοσ 
λόθοσ και λοιπές ζσμπληρωμαηικές εργαζίες», πξνυπνινγηζκνχ 253.363,00 Εσρώ 
(με αναθεώρηζη και Φ.Π.Α.» 

11. Ο Γηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε ζηηο 08/08/2017. 
12. ηηο 08/08/2017 ππνβιήζεθε ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ (πξσηφηππν) ζπλνδεπφκελν απφ ηνπο Πίλαθεο Η θαη ΗΗ πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ, θαη δχν παξαξηήκαηα (Α: Καηαγξαθή Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Β: 
Έιεγρνο νκαιφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ), ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηελ Πξντζηακέλε αξρή κε 
ηελ απφ 8-8-2017 Αλαθνξά ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ (αξ. πξση. ΓΣΔΠΑ 
166290/08-08-2017). 

13. Με ηελ αξηζκ. 2261/06-09-2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Α. (ΑΓΑ: 
ΧΡΓ77Λ7-Λ1Κ) απνθαζίζηεθε: α) έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ  ηνπ Γηαγσληζκνχ β) 
Αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε πνπ 
αλαδείρζεθε απφ ηελ θιήξσζε γ) Δμνπζηνδφηεζε ηεο ΓΣΔΠΑ γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

14. Με ηελ κε αξηζκ. 3118/22-11-2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Α. (ΑΓΑ: 
6ΟΚ17Λ7-ΦΓ) εγθξίζεθε ην 3ν πξαθηηθφ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη θαηαθπξψζεθε ε 
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνλ ΛΔΒΔΝΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ Δ.Γ.Δ. κε έθπησζε 41%.  

15. Δθδφζεθε ε κε αξ. 6/2018 Πξάμε ηνπ επηηξφπνπ ηεο 15εο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

16. Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1438/604/27-02-2018 Απφθαζε, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 
Αηηηθήο απεθάλζε ζεηηθά ζρεηηθά κε ηελ λνκηκφηεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 3118/2017 Απφθαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

17. ηηο 29/05/2018 ππεγξάθε ε χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη ηνπ Υξήζηνπ Λεβεληάθνπ Δ.Γ.Δ. κε πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ 
ηνπο έμη (6) κήλεο ήηνη έσο ηηο 29-11-2018. 

18. Με ην απφ 27-6-2018 (αξ. πξση. Γ.Σ.Δ.Π.Α. 127105/27-6-2018) έγγξαθφ ηνπ ν αλάδνρνο 
δήισζε αδπλακία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ έσο ηηο 15-7-2018 ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ 
γεπέδνπ. 

19. Με ην κε αξ. πξση. 14465/28-6-20018 (Γ.Σ.Δ.Π.Α. 128470/29-6-2018) έγγξαθφ ηνπ, ν 
Γήκνο Ν. Ζξαθιείνπ ελεκέξσζε γηα ηε δηάζεζε ηνπ γεπέδνπ θαη ηε δπλαηφηεηα έλαξμεο 
εξγαζηψλ απφ ηηο 02-07-2018. 

20. Με ηελ ππ’ αξ. πξση. 156703/24-10-2018 Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη ην 
1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδσλ Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) 

21. Με ηελ ππ’ αξ. 3425/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Χ6ΑΤ7Λ7-ΜΥ1) 
ρνξεγήζεθε παξάηαζε κε αλαζεψξεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δει. κέρξη 28-2-2019 

22. Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 23205/09-11-2018 έγγξαθν ηνπ Γ. Ζξαθιείνπ (Γ.Σ.Δ.Π.Α. 
246393/7-12-2018) δηαβηβάζηεθε ζηελ Γ.Σ.Δ.Π.Α. ε ππ’ αξ. 487/2018 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ (ΑΓΑ: ΦΠΑΓΧΡ3-ΤΘΠ), κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε έληαμε δαπάλεο 22.380,33€ ζηελ 9ε αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ ηνπ έηνπο 2018, πνπ αθνξά ζε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε έγθξηζε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηεο 1εο .. 

23. ηηο 20/12/2018 (25ε πλεδξία) ην Σερληθφ πκβνχιην Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γλσκνδφηεζε 
ζεηηθά γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη 
ζηνλ 2ν Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «Αλαθαίληζε ριννηάπεηα γεπέδνπ Πξαζίλνπ Λόθνπ θαη 
ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο».  
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24. ηηο 27-12-2018 ν αλάδνρνο ππέβαιε εηδηθή δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ (αξ. πξση. 
261167/27-12-18/Γ.Σ.Δ.Π.Α.) ιφγσ θαζπζηέξεζεο –άλσ ηνπ δηκήλνπ- ηεο εμφθιεζεο ηεο 
1εο εληνιήο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 

25. Με ηελ ππ’ αξ. πξση. 11145/11-1-2019/Γ.Σ.Δ.Π.Α. απφθαζε (ΑΓΑ: 7Ν957Λ7-Γ10) 
εγθξίζεθε ε απφ 27-12-2018 Δηδηθή Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 
θαη είλαη ζε ηζρχ κέρξη ζήκεξα. 

26. ηηο 30-1-2019 ν αλάδνρνο ππέβαιε (αξ. πξση. Γ.Σ.Δ.Π.Α. 29389/30-1-2019) αίηεκα 
έγθξηζεο παξάηαζεο 3 κελψλ ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο.    

27. ηηο 5-2-2019 εμεηάζηεθε ζηελ 6ε πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αλακέλεηαη ε 
απφθαζε έγθξηζεο, γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο ..  

 
Β. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν παξφλ έξγν αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ 
πνπ βξίζθεηαη ζηε νδφ Πξαζίλνπ Λφθνπ, άλσζελ ηεο Αηηηθήο νδνχ, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε 
πξνζηαηεπηηθψλ ηεκαρίσλ ζηηο κεηφπεο θαη ζηα θξάζπεδα ηνπ γεπέδνπ.  
Σν πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 15% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θπζηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. 
 
Γ. ΓΝΩΜΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 Ο αλάδνρνο κε ηελ απφ 30-1-2019 αίηεζή ηνπ, αηηείηαη παξάηαζε κε αλαζεψξεζε ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ιφγσ: 

1. Σεο απφ 27-12-2018 δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηή ελεθξίζε κε ηελ ππ’ αξ. 
11145/11-1-2019 (ΑΓΑ: 7Ν957Λ7-Γ10) απφθαζε, θαη 

2. Σσλ λέσλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππφ έγθξηζε 2ν Α.Π.Δ. θαη ζηελ 1ε . 
Γεδνκέλνπ φηη: 

1. Λφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ 27-12-2018 ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαζπζηέξεζε 
ελφο (1) κήλα θαη είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ. 

2. Με ηελ απνμήισζε ηνπ ριννηάπεηα θαη ηελ απνθάιπςε ηεο αληηθξαδαζκηθήο ζηξψζεο, 
δηαπηζηψζεθε εθηεηακέλε θζνξά ζε ηκήκαηα απηήο. Απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ έξγνπ 
πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο ππφβαζεο. Απφ ηε θχζε φκσο ηνπ πιηθνχ ηεο (αλαθπθισκέλν 
θανπηζνχθ) ε πθηζηάκελε ππφβαζε δελ δχλαηαη λα βειηησζεί, παξά κφλν λα 
αληηθαηαζηαζεί, ζηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδεη θζνξά. Ζ αλάγθε απνμήισζεο ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ππφβαζεο θαη ε απνθνκηδή ηνπο, θαζψο θαη ε επίζηξσζε 
ησλ ηκεκάησλ απηψλ κε λέν πιηθφ ππφβαζεο, νδήγεζε ζηε ζχληαμε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηεο 
1εο .. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 2ν Α.Π.Δ. θαη ζηελ 1ε .. απαηηείηαη 
ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κήλα θαη έμη (6) εκεξψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζχληαμεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηεο έγθξηζεο θαη 
ππνγξαθήο ηεο 1εο ..    

 
πλνςίδνληαο, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ ππήξμε απφ ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη ιφγσ 

ηεο αλάγθεο ζχληαμεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ., ηεο αλάγθεο έγθξηζεο θαη ππνγξαθήο ηεο 1εο .. θαη ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζε απηά εξγαζηψλ, απαηηείηαη παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά 
ηξεηο (3) κήλεο. 

   
θαη επεηδή: 
1. Γηα ην έξγν ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
2. Ζ κέρξη ζήκεξα θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπο 

αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 
3. Ο αλάδνρνο ππέβαιε αίηεκα παξάηαζεο εξγαζηψλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ζχκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ην νπνίν θξίλεηαη εχινγν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
4. χκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ αξ. 147 ηνπ Ν.4412/2016, «Η έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ 

πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ… Η αίηεζε, 
αλ ππάξρεη, θαηαηίζεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ δηαηππψλεη πάληνηε ηε γλψκε ηεο πξνο 
ηελ πξντζηακέλε αξρή…» 

 
Δ Η  Ζ Γ Ο Τ Μ Α  Σ Δ 

ΑΔΑ: Ω16Ψ7Λ7-Ω3Ζ



 

 5 

ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο κε αλαζεψξεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Αλαθαίληζε 
ριννηάπεηα γεπέδνπ Πξάζηλνπ Λόθνπ θαη ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο», ζχκθσλα 
κε ην απφ 30-1-2019 αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ΛΔΒΔΝΣΑΚΟΤ ΥΡΖΣΟΤ Δ.Γ.Δ. θαηά ηξεηο (3) κήλεο, 
γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ ζθεπηηθφ. 
 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
νκόθσλα απνθαζίδεη 

 
Σελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο κε αλαζεψξεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Αλαθαίληζε 
ριννηάπεηα γεπέδνπ Πξάζηλνπ Λόθνπ θαη ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο», ζχκθσλα 
κε ην απφ 30-1-2019 αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ΛΔΒΔΝΣΑΚΟΤ ΥΡΖΣΟΤ Δ.Γ.Δ. θαηά ηξεηο (3) κήλεο. 
 
Ζ παξάηαζε απηή ρνξεγείηαη ρσξίο ην δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ λα εγείξεη άιιε απαίηεζε 
απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο λφκηκεο αλαζεψξεζεο. 
 

Ο Πξόεδξνο 
 

 
 
 
 
 

Καξακάλνο Υξήζηνο 

Σα Μέιε  
Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 
Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Υξπζηθόο Φώηηνο  
Σζνύπξα Ησάλλα 
Μεηαμά Δηξήλε 
Υξηζηάθε Μαξία 
Πειέθεο Εαραξίαο  
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