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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
  213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 149/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 
 

Θέμα 56ο 
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ», 
αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ Ε.Δ.Ε.», προϋπολογισμού 195.407,47 ευρώ 
(με το ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», .οπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 147.  
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 
2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) σχετικά με την έγκριση της υπ’ 
αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν 
ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και 
της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

1. Η υπ’ αρ. 18/2014 μελέτη συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λυκόβρυσης-Πεύκης, η οποία αποτελείται από : Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ.  

2. Με την υπ΄αριθμ. 29/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)»  έγινε η αποδοχή της υπ. αριθμ. 18/2014 
μελέτης και των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν βάσει αυτής. 

3. Στις 15-09-2016 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του θέματος, μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ «Περιβάλλον- Αθλητισμός- Πολιτισμός (Π.Ε.Α.Π) 
Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης».  

4. Με την υπ’ αριθμ. 423/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.  

5. Με την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για 
το οικονομικό έτος 2018. 

6. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39524/22-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΡΤ7Λ7-834), Απόφαση εγκρίθηκε η 
Ανάληψη Υποχρέωσης για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής 
(ΚΑΕ 9777.02.004, του ειδικού φορέα 02.072). 

7. Με την υπ’ αριθμ. 641/2017 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν : Α) το σχέδιο Διακήρυξης , η 
περίληψη της Διακήρυξης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό του 
έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ», προϋπολογισμού 403.225,81 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και Β) η Αποστολή της Περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

8. Στις 4-4-2017 διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, προκειμένου να επιλεχθούν οι τρεις (3) υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.Π.Α. που θα 
συμμετέχουν στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016. 

9. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 2-5-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
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10.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2860/03-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΧΟ7Λ7-ΗΒΙ), Απόφαση εγκρίθηκε η 
Ανάληψη Υποχρέωσης για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής 
(ΚΑΕ 9777.02.004, του ειδικού φορέα 02.072). 

11. Με την υπ’ αριθμ. 2091/2018 (ΑΔΑ:6ΒΧΛ7Λ7-ΝΙΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό, κατακυρώθηκε η σύμβαση 
«ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ» στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, με ποσοστό έκπτωσης 62,23% που 
αντιστοιχεί σε Συνολική Δαπάνη του έργου 157.586,67€ (πλέον ΦΠΑ) ή 195.407,47€ (με 
ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Σύνολο Δαπάνης Εργασιών κατά την Προσφορά: 108.526,96€, ΓΕ 
& ΟΕ (18%): 19.534,85€, Απρόβλεπτα (15%): 19.209,27€,  Αναθεώρηση: 1.264,86€, 
Απολογιστικά: 9.050,73€ και ΦΠΑ (24%): 37.820,80€, και εξουσιοδοτήθηκε η ΔΤΕΠΑ για τη 
συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

12. Με την 1572/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΗ97Λ7-Λ43) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα 
(90) ημέρες ήτοι έως τις 28-09-2019  

13.  Με την 2542/2019 (ΑΔΑ: Ψ1Α57Λ7-ΗΨ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά 
δεκαπέντε (15) ημέρες χωρίς αίτηση του αναδόχου, ήτοι έως τις 13-10-2019, διάστημα το 
οποίο δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, και κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι 
έως τις 28-11-2019  

14. Με την υπ’ αριθμ. 778746/29-11-2019 (ΑΔΑ: Ω2Ι57Λ7-1Φ6) Απόφαση της Διευθύνουσας 
εγκρίθηκε η συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά 33 ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-
2019. 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η αποξήλωση και αντικατάσταση του συνθεκτικού χλοοτάπητα 
στο Δημοτικό Γήπεδο Πεύκης, στο Ο.Τ. 112 (πρώην 396), λόγω της φθοράς από τη χρήση 
του. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι οι παρακάτω : 
1. Αποξήλωση υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητας. 
2. Εκσκαφή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υπάρχοντος νταμαροχώματος. 
ώστε να αποκαλυφθεί η υπόβαση, η οποία και βελτιώθηκε με σκύρα 0,7-2,50cm και με 
γαρμπίλι.  
3.Κατασκευή νέας στρώσης από νταμαρόχωμα  
4. Τοποθέτηση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς (επιφάνειας 6.600,00 
τ.μ). 
5. Αμμοδιανομή επί του τοποθετουμένου τάπητα και διανομή ρινισμάτων ελαστικού επί του 
τοποθετημένου τάπητα και το χτένισμα των ινών. 
- Φύτευση γραμμών από λωρίδες τεχνητού χλοοτάπητα. 
6. Καθαρισμός των υφιστάμενων αποστραγγιστικών καναλιών εσωτερικά και περιμετρικά. 
7. Αποξήλωση του παλαιού συνθετικού τάπητα (ταρτάν), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
του σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης. 

 
Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο ανάδοχος με την από 23-12-2019 αίτησή του, η οποία υπεβλήθη στη Δ.Τ.Ε.Π.Α εντός 
της συνολικής προθεσμίας, δηλαδή πριν την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας 
την 31-12-2019 (όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 3η Παράταση), αιτείται παράταση της 
συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
εγκεκριμένες εργασίες κατασκευής του συνθετικού τάπητα (ταρτάν), σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο 1ος ΑΠΕ (Απόφαση ΔΤΕΠΑ αρ. πρωτ. 689668/1-11-2019, ΑΔΑ: ΩΜ3Δ7Λ7-
Σ3).  
 Η εκτέλεση των εργασιών που προαναφέρθηκαν προϋποθέτει να μην υπάρχει υγρασία 
στο υπόστρωμα στο οποίο θα τοποθετηθεί το αθλητικό δάπεδο (ταρτάν) και η θερμοκρασία 
της ατμόσφαιρας να είναι μεγαλύτερη από 10OC. Καθώς το περασμένο διάστημα στην 
περιοχή του έργου επικρατούσαν συνθήκες υγρασίας δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση των 
εργασιών που προαναφέρθηκαν. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι 
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λειτουργικό είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας, για την ολοκλήρωση 
των ανωτέρω εργασιών. 
 Συγκεκριμένα, για το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου οι συνθήκες που 
επικρατούσαν στην περιοχή του έργου τοπικά ήταν απαγορευτικές για την κατασκευή του 
συνθετικού τάπητα και ειδικότερα της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης αφού 
απαιτείται η αρχική επιφάνεια να είναι εντελώς στεγνή. Η στρώση αυτή είναι απαραίτητο να 
κατασκευαστεί εντέχνως και με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια δεδομένου ότι επ’ αυτής θα 
κατασκευαστούν οι υπόλοιπες στρώσεις του συνθετικού τάπητα (ταρτάν). Σύμφωνα με τα 
δελτία ΕΜΥ, μέσα στο μήνα Νοέμβριο υπήρξαν 12 ημέρες με βροχόπτωση και κατά το 
μήνα Δεκέμβριο υπήρξαν 14 ημέρες με βροχόπτωση, με αποτέλεσμα στο χώρο του 
γηπέδου να επικρατούν τοπικά συνθήκες έντονης υγρασίας. Για την υλοποίηση των 
παραπάνω εργασιών χρειάζεται χρονικό διάστημα 59 ημερών, όσο δηλαδή αιτείται ο 
ανάδοχος. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4412 άρθρο 147, παρ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών 
γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της 
ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου…..». Δεδομένου ότι μέχρι την 01-
12-2019 (ένα μήνα πριν τη λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου), ο ανάδοχος δεν 
υπέβαλε αίτημα παράτασης, αλλά υπέβαλε αίτημα στις 23-12-2019, είναι αναγκαία η 
χορήγηση μέρους της παράτασης χωρίς αίτημα του αναδόχου, για το χρονικό διάστημα 
από 1-12-2020 έως και 23-1-2020, ήτοι για διάστημα είκοσι τριών (23) ημερών, δηλ για 
διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία των 3 μηνών, η οποία υπολογίζεται 
παρακάτω σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 147 του Ν.4412/2016:  
«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της 
συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι 
μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με 
βάσει την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του.», όπου για το έργο του θέματος, υπάρχει ένα αίτημα παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας από τον ανάδοχο εντός της αρχικής συνολικής προθεσμίας 
διάρκειας τριών (3) μηνών, η οριακή προθεσμία είναι 1/3 x (6+3) = 3 μήνες.  
 

Επομένως, για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πενήντα εννέα ημέρες (59), από τις 
οποίες, είκοσι τρεις (23) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 23-1-2020, και κατά τριάντα έξι 
(36) ημέρες, με αίτημα του αναδόχου, ήτοι η περαίωση του έργου του θέματος να γίνει στις 
28-2-2020. 
   

και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων. 
2. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου του έργου. 
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εργασιών κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 28-2-

2020, σύμφωνα με το σκεπτικό του αιτήματός του. 
4. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας χωρίς αίτημα του αναδόχου κατά πενήντα εννέα 

ημέρες (59), από τις οποίες, είκοσι τρεις (23) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 23-1-2020, και 
τριάντα έξι (36) ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου του θέματος να γίνει στις 28-2-2020, 
κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης. 

5. Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 147 του Ν.4412/2016, «Η έγκριση των παρατάσεων 
προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου… Η αίτηση, 
αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της 
προς την προϊσταμένη αρχή…» 

Κατόπιν των ανωτέρω: 
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για την έγκρισή της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας, κατά πενήντα εννέα 
ημέρες (59), από τις οποίες, είκοσι τρεις (23) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 23-1-2020, και κατά 
τριάντα έξι (36) ημέρες, με αίτημα του αναδόχου, ήτοι η περαίωση του έργου του θέματος να γίνει 
στις 28-2-2020, για το έργο: «Εξωραϊσμός Δημοτικού Σταδίου Πεύκης», συνολικού 
προϋπολογισμού 195.407,47 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκρισή της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας, κατά πενήντα εννέα ημέρες 
(59), από τις οποίες, είκοσι τρεις (23) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 23-1-2020, και κατά τριάντα έξι (36) 
ημέρες, με αίτημα του αναδόχου, ήτοι η περαίωση του έργου του θέματος να γίνει στις 28-2-2020, 
για το έργο: «Εξωραϊσμός Δημοτικού Σταδίου Πεύκης», συνολικού προϋπολογισμού 195.407,47 
Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ». 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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