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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3191/2019 
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 25ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ 
ΠΙΚΠΑ)» συνολικού προϋπολογισμού 1.660.000€ (με ΦΠΑ), του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, 
αναδόχου ¨Ν & Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 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. 
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 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 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: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 

1. του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. του Ν.4412/16, ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των 
Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 147 του Ν.4412/16,  

3. του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ.44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
και την υπ΄αρ.66313/24553/2017 Aπόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕK3051/Β’/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με αρ. 37419/13479/11-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/00-05-2018) «Έγκριση της 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, 

4. των 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, 

 

λαμβάνοντας υπόψη 

α. το ιστορικό του έργου: 

1. Την 166/2013 Άδεια Δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων. 
2. Την υπ’ αρ. 185/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 

(ΑΔΑ: 78Π9Ω9Φ-ΒΡ6) για την έγκριση της μελέτης του έργου. 
3. Την από 30-06-2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου 

Δάφνης - Υμηττού. 
4. Την υπ’ αρ. 337/19-02-16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 7ΡΦΤ7Λ7-ΧΧΓ) για 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 
5. Την υπ’ αρ. 392/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.(ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) για 

την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Π. A. έτους 2017 (απόσπασμα). 
6. Την υπ’ αρ. 1586/27-03-2017 (ΑΔΑ:7Ι27Λ7-ΘΟ6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
7. Την υπ΄αρ. 74/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Υμηττού (ΑΔΑ: 

ΨΟΘ6Ω9Φ-ΕΣΑ) για την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης ποσού 60.000,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 64.7311.0064. 

8. Την υπ’ αρ. 1280/19-5-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.(ΑΔΑ: ΩΘΦ27Λ7-
ΒΡΑ) περί έγκρισης 1)Σχεδίου Διακήρυξης και εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 2) Σχεδίου 
Περίληψης διακήρυξης 3) Αποστολής της περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ 
και τις εφημερίδες 4) Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού.  

9. Την υπ΄ αρ. 3279/2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΑ7Λ7-ΚΔ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΑΒΕΤΕ. 

10. Την υπ΄αριθμ. 56/2018 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
11. Την υπ’ αρ. 2629/18-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΛ3Λ7Λ7-ΜΥ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
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12. Την από 05/07/2018 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου εταιρείας. 
13. Το με αρ. πρωτ. 10841/11-09-2018 έγγραφο του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με το οποίο 

αιτήθηκε την απομόνωση χώρου του έργου εμβαδού 156,70m2, ώστε να λειτουργήσει ως 
βρεφικό τμήμα. 

14. Το με αρ. πρωτ. 3387/03-12-2018 έγγραφο του Δήμου, όπου αναφέρεται ότι ο χώρος θα 
παραδοθεί στον Ανάδοχο για εργασίες στις 30-06-2019.  

15. Την από 24-09-2019 παράδοση – παραλαβή του ανωτέρω χώρου. 
16. Την με αρ. πρωτ. 422582/26-07-2019 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος 

ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου του θέματος. 
17. Το με αρ.πρωτ. 492247/29-08-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας, όπου ζητήθηκε από τον 

Ανάδοχο, στην περίπτωση που προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου, να προβεί 
στο σχετικό αίτημα παράτασης.  

18. Ο ανάδοχος, αντί αιτήματος παράτασης, απέστειλε την αρ.πρωτ.146/04-09-2019 επιστολή 
(αρ.πρωτ. 505163/04-09-19 ΔΤΕΠΑ), στην οποία ανέφερε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει 
παράταση εργασιών. 

19. Την με αρ. πρωτ. 160/17-09-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 543996/18-09-2019) ειδική δήλωση 
διακοπής εργασιών του Αναδόχου. 

20. Την με αρ. πρωτ. 578284/27-09-2019 απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών 
του Αναδόχου. 

 
β. το αντικείμενο του έργου: 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου και μικρής 
κλίμακας επέκταση αυτού, το οποίο θα στεγάσει βρεφονηπιακό σταθμό 81 θέσεων. 
Το κτίριο ευρίσκεται επί των οδών Μιαούλη, Οθωνος, Ροδόπης και Νικηφόρου στο ΟΤ 89 της 
δημ. κοινότητας του Δήμου Δάφνης - Υμηττού. Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα αναπτύσσεται στο 
υφιστάμενο κτίριο που αποτελείται από ισόγειο, α’ όροφο και υπόγειο, και στο οποίο θα γίνει μια 
μικρή προσθήκη κατ επέκταση ισογείου και Α ορόφου, για να κατασκευαστεί ανελκυστήρας. 
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, 
υποδομές πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων (εσχάρες, κυτία 
διακλάδωσης κλπ)  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 20% 
περίπου του συνολικού φυσικού αντικειμένου. 

γ. τις απόψεις της Υπηρεσίας για την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου: 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 147 του Ν.4412/16:  
(…) Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους 
εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη 
σύμβαση δοκιμές (…)  

Μέχρι 28-09-2019, ημερομηνία λήξης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, δεν είχαν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της σύμβασης και οι προβλεπόμενες δοκιμές του έργου. Η αδυναμία 
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, εντός του συμβατικού χρόνου, οφείλεται (1) στο γεγονός 
ότι τροποποιήθηκαν οι απαιτήσεις που αφορούν στην αδειοδότηση παιδικών σταθμών, γεγονός 
που προκαλεί καθυστέρηση στην ενσωμάτωση αυτών, στις εγκεκριμένες μελέτες (2) στο γεγονός 
ότι λόγω αλλαγής κανονισμών που αφορούν κυρίως τις μελέτες πυροπροστασίας αναμένουμε από 
το μελετητή του έργου (Δήμο Δάφνης – Υμηττού) τις προσαρμογές των εγκεκριμένων συμβατικών 
μελετών, (3) χώρος 156,70m2 του κτιρίου του έργου (περίπου 10% της επιφάνειας του κτιρίου), 
ζητήθηκε από το Δήμο να λειτουργήσει, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η εργολαβία, έως 30-06-2019 ως 
βρεφικό τμήμα το οποίο τελικά παραδόθηκε στις 24-09-2019.  
Για την καθυστέρηση των εργασιών δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι απαραίτητη η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας, η 
οποία σύμφωνα με το Ν4412/16, άρθρο 147, παρ. 10, δύναται να εγκριθεί με ή χωρίς αίτηση του 
αναδόχου:  

(...) Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του 
αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. (...) 

ΑΔΑ: 6ΞΧΗ7Λ7-ΘΒΡ



 4 

Δεδομένου ότι, μέχρι 28-08-2019 ο ανάδοχος δεν είχε υποβάλλει αίτημα παράτασης της Συνολικής 
Προθεσμίας του έργου, η Υπηρεσία με το α.π. 492247/29-08-2019 έγγραφό της, ζήτησε από τον 
ανάδοχο, στην περίπτωση που προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου, να προβεί στο 
σχετικό αίτημα παράτασης.  
Ο ανάδοχος, αντί αιτήματος παράτασης, απέστειλε την α.π.146/04-09-2019 επιστολή (αρ.πρωτ. 
505163/04-09-19 ΔΤΕΠΑ), στην οποία αναφέρει ότι: 

 (…) Παρά συνεπώς τις καλές μας προθέσεις, σας γνωρίζουμε ότι υπό τις παρούσες 
συνθήκες, δεν προτιθέμεθα ούτε μπορούμε να ζητήσουμε παράταση εργασιών για ακόμη 
(14) μήνες και παρακαλούμε για την αποδέσμευση της Εταιρείας μας από το ανωτέρω 
έργο. 

Επομένως, αφού ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει αίτημα παράτασης, η μόνη δυνατότητα που 
ενδεχομένως υπάρχει για να μην σταματήσει η κατασκευή του έργου είναι η χορήγηση παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα που δεν θα 
υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. 
Για τον προσδιορισμό της οριακής προθεσμίας απαιτείται η συνολική προθεσμία που υπολογίζεται 
ως το άθροισμα της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (αρχική συνολική προθεσμία) και τις τυχόν 
παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική 
συμβατική προθεσμία (αρχική συνολική προθεσμία) και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η οριακή 
προθεσμία σύμφωνα με το Ν4412/16, άρθρο 147, παρ. 7, είναι το 1/3 της συνολικής προθεσμίας 
που υπολογίζεται όπως προαναφέρθηκε και πάντως όχι μικρότερη των τριών (3) μηνών: 

(….)7. 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 βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις 
τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα 
στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (….) 

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, η αρχική συμβατική προθεσμία διάρκειας 450 ημερών λήγει 
την 28-9-2019 και δεν υποβλήθηκαν αιτήματα παράτασης από τον ανάδοχο εντός της αρχικής 
συμβατικής προθεσμίας (αρχικής συνολικής προθεσμίας). 
Επομένως, το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας είναι:  
1/3 * (450 ημέρες) = 150 ημέρες. 

Για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου και των προβλεπόμενων δοκιμών του έργου, η 
Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του αναδόχου ότι απαιτούνται 14 μήνες και θεωρεί 
ότι ο απαιτούμενος χρόνος ανέρχεται στους 9 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα λοιπά 
σχετικά εκκρεμή ζητήματα θα τακτοποιηθούν άμεσα. 

Η παράταση της συνολικής προθεσμίας που μπορεί να εγκριθεί χωρίς αίτημα του Αναδόχου είναι η 
οριακή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβεί τις 150 ημέρες και στο χρονικό διάστημα αυτό δεν 
θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες και οι προβλεπόμενες για αυτές δοκιμές. Εντός 
αυτού του χρονικού διαστήματος μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί αυτοτελείς εργασίες (υπό την 
προϋπόθεση ότι όλα τα λοιπά σχετικά εκκρεμή ζητήματα θα τακτοποιηθούν άμεσα) και ενδέχεται, 
στην περίπτωση που τα προαναφερθέντα εκκρεμή ζητήματα επιλυθούν εντός του χρονικού 
διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος να αιτηθεί παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου και να 
καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου του θέματος. 

 

και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 147 
του Ν.4412/16, που αφορά την παράταση προθεσμίας, 

2. Μέχρι 28-09-2019, ημερομηνία λήξης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, δεν είχαν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της σύμβασης και οι προβλεπόμενες δοκιμές του έργου, 

3. Για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου, 

4. Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει αίτημα παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, ενώ 
εγγράφως με επιστολή του, στις 04-09-2019, εκτιμά ότι ο αναγκαίος χρόνος για την 
αποπεράτωση του έργου είναι 14 μήνες,  
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5. Για να ολοκληρωθεί το έργο, είναι αναγκαία η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για 
τουλάχιστον 270 ημέρες,  

6. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας που μπορεί να εγκριθεί χωρίς αίτημα του Αναδόχου 
είναι ίση με το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας δηλαδή 150 ημέρες και στο χρονικό 
διάστημα αυτό δεν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι 
προβλεπόμενες για αυτές δοκιμές, μπορούν όμως να έχουν ολοκληρωθεί αυτοτελείς εργασίες 
(υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα λοιπά σχετικά εκκρεμή ζητήματα θα τακτοποιηθούν άμεσα) και 
ενδέχεται, στην περίπτωση που τα προαναφερθέντα εκκρεμή ζητήματα επιλυθούν εντός του 
χρονικού διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος να αιτηθεί παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του 
έργου και να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου του θέματος. 

7. Εντός του χρονικού διαστήματος των 150 ημερών δεν θα έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό 
αντικείμενο του έργου, θα γίνει προσπάθεια όμως να ολοκληρωθούν αυτοτελή τμήματα του 
έργου. 

8. Στην παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, αναφέρεται ότι, η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την Προϊσταμένη Αρχή:  

(….)10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του 
αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, 
κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς 
την Προϊσταμένη Αρχή (….), 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου,  

διατυπώνει τη γνώμη 

να εγκριθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ)», αναδόχου εταιρείας ¨Ν & Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ¨, μέχρι 

25/02/2020, δηλαδή κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

παραπάνω σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ)», αναδόχου εταιρείας ¨Ν & Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ¨, μέχρι 
25/02/2020, δηλαδή κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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