
 1 

 
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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3163/2019 
       Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
18-12-2019. 

 
Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Διατύπωση γνώμης της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου «Ανακαίνιση χλοοτάπητα γηπέδου Πράσινου 
Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές εργασίες», αναδόχου ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε., σχετικά 
με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Κατριβάνος Γεώργιος 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 

 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς 
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η λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου είναι στις 23-12-2019, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
 
1. Τον Ν.2218/94, τον Ν2240/94 και τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει σήμερα, 
3. Την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/31-1-13), «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. Αυτοδ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 

 
Και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Στις 29/05/2018 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου του θέματος (ΑΔΑ Ω7Β17Λ7-Φ9Ι) μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Χρήστου Λεβεντάκου Ε.Δ.Ε. με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου 
τους έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 29-11-2018. 

2. Με το από 27-6-2018 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 127105/27-6-2018) έγγραφό του ο ανάδοχος δήλωσε 
αδυναμία έναρξης των εργασιών έως τις 15-7-2018 λόγω μη διαθεσιμότητας του γηπέδου. 

3. Με το με αρ. πρωτ. 14465/28-6-20018 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 128470/29-6-2018) έγγραφό του, ο Δήμος Ν. 
Ηρακλείου ενημέρωσε για τη διάθεση του γηπέδου και τη δυνατότητα έναρξης εργασιών από τις 
02-07-2018. 

4. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 156703/24-10-2018 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

5. Με την υπ’ αρ. 3425/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΑΥ7Λ7-ΜΧ1) 
χορηγήθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 
τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 28-2-2019 

6. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23205/09-11-2018 έγγραφο του Δ. Ηρακλείου (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 246393/7-12-
2018) διαβιβάστηκε στην Δ.Τ.Ε.Π.Α. η υπ’ αρ. 487/6-11-2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ: ΨΠΑΓΩΡ3-ΥΘΠ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 
δαπάνης 22.380,33€ στην 9η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2018, που 
αφορά σε οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να είναι 
εφικτή η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. 

7. Στις 20/12/2018 (25η Συνεδρία) το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά για 
τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 2ο Α.Π.Ε. του 
έργου «Ανακαίνιση χλοοτάπητα γηπέδου Πρασίνου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές 
εργασίες».  

8. Στις 27-12-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (αρ. πρωτ. 261167/27-
12-18/Δ.Τ.Ε.Π.Α.) λόγω καθυστέρησης –άνω του διμήνου- της εξόφλησης της 1ης εντολής 
πληρωμής του έργου. 

9. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 11145/11-1-2019/Δ.Τ.Ε.Π.Α. απόφαση (ΑΔΑ: 7Ν957Λ7-Γ10) εγκρίθηκε η 
από 27-12-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου. 

10. Στις 5-2-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 271/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
6ΔΑΝ7Λ7-ΛΞ9) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου του θέματος.   
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11. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 47857/15-2-2019 (ΑΔΑ: 60ΗΞ7Λ7-Μ8Λ) απόφαση της Δ/νουσας υπηρεσίας 
αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών. 

12. Στις 22-2-2019 με την 6η Πράξη της Επιτρόπου της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου διαπιστώθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Σ.Σ. του έργου του 
θέματος. 

13. Στις 26-2-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 552/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
Ω16Ψ7Λ7-Ω3Ζ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 31-5-2019. 

14. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 56128/26-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΓΙ7Λ7-ΘΣ2) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
εγκρίθηκε ο 2ος  Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (βάσει του αρ. 132 του Ν.4412/2016) 
ποσού 22.380,33€ (συμπ. Φ.Π.Α.) για το έργο. 

15. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 78506/10-4-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 103793/11-4-2019) έγγραφο του, το Αυτοτελές 
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Π.Α. εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί 
του υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Σ.Σ. 

16. Στις 9-5-2019 υπεγράφη η 1η Σ.Σ. του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΖ0Φ7Λ7-ΝΦ4). 
17. Στις 22-5-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1366/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

6ΩΘΟ7Λ7-ΖΤ0) με την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 31-8-2019. 

18. Στις 28-6-2019 ο ανάδοχος υπέβαλε με την υπ’ αρ. πρωτ. 333483/28-6-2019 αίτησή του τον 3ο 
λογαριασμό του έργου του θέματος. 

19. Στις 29-7-2019 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 425340/29-7-2019 ειδική πρόσκληση της Δ/νουσας 
Υπηρεσίας. 

20. Στις 5-8-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2026/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΨΣΗΟ7Λ7-ΑΝΘ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας 
του έργου κατά ένα (1) μήνα και επτά (7) ημέρες, ήτοι έως τις 7-10-2019. 

21. Στις 26-8-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 482883/26-8-2019 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
έκπτωσης του αναδόχου, με το σκεπτικό της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 
πρωτ. 425340/29-7-2019 ειδικής πρόσκλησης. 

22. Στις 28-8-2019 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (αρ. πρωτ. 487154/28-8-
18/Δ.Τ.Ε.Π.Α.) λόγω καθυστέρησης –άνω του διμήνου- της εξόφλησης της 3ης εντολής πληρωμής 
του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

23. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 534900/13-9-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ767Λ7-3ΧΣ) της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
εγκρίθηκε η από 28-8-2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, με το σκεπτικό της 
καθυστέρησης –άνω του διμήνου- της εξόφλησης της 3ης εντολής πληρωμής του έργου, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

24. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 572356/26-9-2019 (ΑΔΑ: 62ΒΦ7Λ7-ΟΞΨ) απόφαση της Δ/νουσας 
Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε. – Η/Μ.Ε.) αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών. 

25. Στις 3-10-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2467/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
6ΣΚΤ7Λ7-ΔΚΛ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ένα 
(1) μήνα και επτά (7) ημέρες, εκ των οποίων είκοσι έξι (26) ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως την 4-
11-2019 και κατά έντεκα (11) ημέρες χωρίς αναθεώρηση, ήτοι έως την 15-11-2019. 

26. Ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση επί της απόφασης έκπτωσης ενώπιον του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών η οποία κοινοποιήθηκε στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. στις 30-10-2019 (αρ. πρωτ. 677210/30-10-
2019) και εν συνεχεία στη Δ/νουσα Υπηρεσία με την εσωτερική διαδικασία της Δ/νσης. 

27. Στις 7-11-2019 εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 705515/7-11-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. (ΑΔΑ: 
6ΣΕΜ7Λ7-Π6Ξ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ένα 
(1) μήνα και επτά (7) ημέρες, χωρίς αναθεώρηση, ήτοι έως την 23-12-2019. 

28.  Στις 15-11-2019 ο ανάδοχος υπέβαλε την (υπ’ αρ. πρωτ. 734159/15-11-2019/Δ.Τ.Ε.Π.Α.) αίτηση 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες. 

29.  Στις 25-11-2019 διαβιβάστηκε στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. με το υπ’ αρ. πρωτ. 764656/25-11-2019 έγγραφο 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η υπ’ αρ. 209/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩ7ΩΡ3-ΗΡΝ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε καταγγελία της από 7-9-2015 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου για το έργο 
του θέματος. 

30. Στις 10-12-2019 εξετάστηκε η ένσταση του αναδόχου επί της έκπτωσης κατά την 44η συνεδρίαση 
του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμ. Κατασκευών, η εξέταση ολοκληρώθηκε την Τρίτη 17-10-
2019 και αναμένεται η σχετική έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

31. Στις 16-12-2019 η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης ενημέρωσε (με το με αρ. πρωτ. 821578/16-12-
2019 έγγραφό της) τον ανάδοχο του έργου και την Δ.Τ.Ε.Π.Α. πως δεν έχει πιστωθεί στην 
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Περιφέρεια Αττικής από τον Δήμο Ηρακλείο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες της 
1ης Σ.Σ. του έργου, και ως εκ τούτου οι εργασίες αυτές δεν δύναται να πληρωθούν.  

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης του χλοοτάπητα του γηπέδου που 

βρίσκεται στη οδό Πρασίνου Λόφου, άνωθεν της Αττικής οδού, καθώς και τοποθέτηση 
προστατευτικών τεμαχίων στις μετώπες και στα κράσπεδα του γηπέδου.  

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 25% περίπου του συνολικού φυσικού 
αντικειμένου. 

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

ΕΡΓΟΥ 
 Ο ανάδοχος με την από 15-11-2019 αίτησή του, αιτείται παράταση με αναθεώρηση της συνολικής 

προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες επικαλούμενος την καθυστέρηση στην αποπληρωμή του 
4ου λογαριασμού και κατά συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών διάστρωσης της 
αντικραδασμικής στρώσης και την αδυναμία παραγγελίας του συνθετικού χλοοτάπητα. 

1. Σχετικά με το επιχείρημα του αναδόχου περί αδυναμίας ολοκλήρωσης της διάστρωσης της 
αντικραδασμικής στρώσης λόγω καθυστέρησης της αποπληρωμής του 4ου λογαριασμού, ο 4ος 
λογαριασμός επανυποβλήθηκε στις 9-9-2019 (αρ. πρωτ. 516459/9-9-2019/ΔΤΕΠΑ). Από τις 9-11-
2019 ο ανάδοχος δικαιούται να διακόψει τις εργασίες του έργου λόγω μη πληρωμής του 4ου 
λογαριασμού, σύμφωνα με το αρ. 152 του Ν.4416/2016: 

      «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του 
διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του … ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις 
εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.», 

       Αλλά ο ανάδοχος δεν προέβη σε ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών μετά την 
επανυποβολή του 4ου λογαριασμού. 

2. Βάσει του τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οι εργασίες της διάστρωσης της 
αντικραδασμικής στρώσης έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί στις 26-7-2019, πολύ πριν δηλ από την 
υποβολή του 4ου λογαριασμού.  

3. Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας από τον προμηθευτή, η παραγγελία του συνθετικού 
χλοοτάπητα έγινε την 17-6-2019, ενώ είναι ανεξάρτητη από την κατασκευή της αντικραδασμικής 
στρώσης. 

4. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η διάστρωση του υπόλοιπου τμήματος της αντικραδασμικής στρώσης, όσο 
και η αποκομμιδή και ανακύκλωση της αποξηλωθείσας αντικραδασμικής στρώσης είναι εργασίες 
που εκτελούνται στα πλαίσια της 1ης Σ.Σ., για την οποία δεν έχει γίνει η αντίστοιχη πίστωση από 
το Δήμο Ηρακλείου στην Περιφέρεια Αττικής και ως εκ τούτου δεν μπορούν να πληρωθούν.  

5. Απαιτούνται δύο (2) μήνες και έξι (6) ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου, 
συμπλεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την πίστωση του ποσού 
της 1ης Σ.Σ. από τον Δήμο Ηρακλείου στην Περιφέρεια Αττικής. 

   
και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων, 
2. Έχει εκδοθεί απόφαση έκπτωσης του αναδόχου, κατά της οποίας ο ανάδοχος έχει υποβάλλει 

ένσταση η οποία εξετάστηκε στις 10-12-2019 και στις 17-12-2019 και αναμένεται η σχετική έκδοση 
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

3. Μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης είναι αναγκαία η εκ νέου χορήγηση παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες. 

4. Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εργασιών κατά έξι (6) μήνες σύμφωνα με το σκεπτικό του 
αιτήματός του. 

5. Η μη ολοκλήρωση της διάστρωσης της αντικραδασμικής στρώσης δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, αλλά υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία στην αποπληρωμή 
της εν λόγω εργασίας και γενικά των εργασιώς που εκτελούνται στα πλαίσια της 1ης Σ.Σ. 

6. Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας από τον προμηθευτή, η παραγγελία του συνθετικού 
χλοοτάπητα έγινε την 17-6-2019. 

7. Η λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου είναι στις 23-12-2019 και το έργο δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τη ανωτέρω ημερομηνία.  

8. Απαιτούνται δύο (2) μήνες και έξι (6) ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου, 
συμπλεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την πίστωση του ποσού 
της 1ης Σ.Σ. από τον Δήμο Ηρακλείου στην Περιφέρεια Αττικής. 
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9. 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…» 

10. Σύμφωνα με την παρ. 8β του αρ. 147 του Ν.4412/2016, «Παράταση της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου 
των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς 
αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται 
σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των 
υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων 
εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, 
ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής» 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
       Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση 

χλοοτάπητα γηπέδου Πράσινου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές εργασίες», αναδόχου 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε. κατά δύο (2) μήνες και έξι (6) ημέρες, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, ήτοι έως την 29-2-2020. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
       Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση 

χλοοτάπητα γηπέδου Πράσινου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές εργασίες», αναδόχου 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε. κατά δύο (2) μήνες και έξι (6) ημέρες, ήτοι έως την 29-2-2020. 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

 Τα Μέλη  
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αδαμοπούλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 Χρονοπούλου Νίκη 
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