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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2006/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 53ο  
Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «Κατασκευή Νέου Παιδικού σταθμού 
επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης» σχετικά με την έγκριση  παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας.    
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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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Μετά το ανωτέρω σχετικό, με το οποίο ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου του θέματος αναφέρουμε τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. 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. 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν. 3669/2008 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
  Λαμβάνοντας υπόψη: 
           Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την υπ’ αριθμό 262/2015 (ΑΔΑ: ΩΓΤΞΩΡΥ-ΘΚΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηλιούπολης εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. 
2. Την 08-04-2016 υπογράφτηκε  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 

Δήμου Ηλιούπολης για το έργο με ισχύ μέχρι 08/04/2021.   
3. Με την υπ’ αριθμό 1277/10-06-2016 (ΑΔΑ : ΩΘΦ27Λ7-ΒΡΑ) εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

και η αποστολή της Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και τις εφημερίδες. 
4. Ο Προϋπολογισμός του  έργου είναι 2.859.999,96€ με το ΦΠΑ  
5. Την 22-12-2016 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός. 
6. Με την 3006/2016 (ΑΔΑ : 788Β7Λ7-Μ27) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και μειοδότης  αναδείχθηκε η εταιρεία 
«ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 63,69%. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 97330101901)  
8. Την 05-05-2017 υπογράφτηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα 

με τη Σύμβαση είναι 1.052.372,33€ με το ΦΠΑ.  
9. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, ήτοι μέχρι 05-05-2020. 
10. Με την υπ’ αριθμό οικ.251086/01-12-17 απόφαση της αν. Προϊσταμένης Τμ.Κ.Ε.-Η/Μ.Ε.-

Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α. αποφασίστηκε η διάλυση της από 05-05-17 σύμβασης εκτέλεσης του έργου.  
11. Η αν. Προϊσταμένη Τμ.Κ.Ε.-Η/Μ.Ε./ΔΤΕΠΑ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με το με αρ. πρ. 21815/1-

02-18 έγγραφό της ενημέρωσε σχετικά την ανάδοχο εταιρεία ότι ο Δήμος Ηλιούπολης διαβίβασε 
αναθεωρημένη την Οικοδομικής Άδεια (αρ.πρ. 2173/30-01-18) 

12. Η ανάδοχος εταιρεία με το με αρ.πρ. 29889/09-02-18 έγγραφό της δήλωσε ότι επιθυμεί τη   
ματαίωση διάλυσης της σύμβασης, αφού έχουν αρθεί οι λόγοι διάλυσής της. 

13. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά την με αρ.πρ. 114212/2018 Εισήγηση της 
ΔΤΕΠΑ με την με αρ. 1788/2018 Απόφασή της αποφασίζει την έγκριση της  ματαίωσης της 
διάλυσης της από 05-05-17 σύμβασης και την έγκριση αποζημίωσης ποσού 47.198,03€ σε 
βάρος του Δήμου Ηλιούπολης.  

14. Ο ανάδοχος υπέβαλλε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο  οι εργασίες 
ξεκίνησαν στις 26-07-18 και αφού  η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι τριάντα έξι 
(36) μήνες, η νέα ημερομηνία  περαίωσης είναι η 26-07-2021. 

15. Την 05 Νοεμβρίου 2019 και ενώ έχουν αρχίσει οι εργασίες τοιχοποιίας, έγινε συνάντηση στο 
έργο, μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου  Ηλιούπολης και 
του αναδόχου. Στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι του Δήμου δήλωσαν ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.4521/18 (ΦΕΚ 38Α’), απαιτείται η στέγαση περισσότερων βρεφών και λιγότερων 
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νηπίων και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η αλλαγή της εσωτερικής διαμερισμάτωσης, με 
τροποποίηση και 2η αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης.  

16. Με το με αρ. πρωτ. 45159/20-01-20 έγγραφό του, ο ανάδοχος δήλωσε ότι δεν είναι εφικτή η 
εκτέλεση άλλων εργασιών και ότι διακόπτει τις εργασίες, μέχρι την αναθεώρηση της άδειας 
δόμησης, χωρίς να κάνει χρήση των διατάξεων της §3 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 για Ειδική 
Δήλωση Διακοπής, όπως βεβαίωσε με το με α. π.  150914/21-02-2020 έγγραφό του. 

17. Με το με 3380/14-02-2020 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου 
Ηλιούπολης υπέβαλε την τροποποιημένη –υπό αναθεώρηση- αρχιτεκτονική μελέτη και δήλωσε 
αδυναμία του Δήμου να ανασυντάξει τις Η/Μ μελέτες. 

18. Η ΔΤΕΠΑ με το με αρ.πρωτ. 1669555/27-02-2020 έγγραφό της καταγράφει παρατηρήσεις επί 
των σχεδίων αναθεώρησης. 

19. Με το με αρ.πρωτ. 7146/14-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Δόμησης απαντάται 
το με αρ. πρωτ. 1669555/27-02-2020 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ και ο Δήμος επανέρχεται στην ανάγκη 
εκπόνησης των Η/Μ μελετών στα πλαίσια του έργου. 

20. Με το με αρ.πρωτ. 477455/07-07-2020 έγγραφό της, η ΔΤΕΠΑ δίνει εντολή στον ανάδοχο να 
εκπονήσει τις Η/Μ μελέτες και η δαπάνη τους θα συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. 

21. Με το από 15-09-2020 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου 
Ηλιούπολης, (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 677050/15-09-2020), επισημαίνεται οι μελέτες Η/Μ να είναι 
σύμφωνες με τους νέους κανονισμούς (πχ ΠΔ 41/2018 για την πυροπροστασία). 

22. Με το με αρ.πρωτ 224/24-07-2020 (αρ.πρωτ. 538824/24-07-2020 ΔΤΕΠΑ) έγγραφό του, ο 
ανάδοχος υπέβαλε τις Η/Μ μελέτες, πλην Καυσίμου Αερίου και Ανελκυστήρα, όπως 
ανασυντάχθηκαν από τον Μηχανολόγο Μελετητή. 

23. Η ΔΤΕΠΑ με το με αρ.πρωτ. 501117/17-06-2021 έγγραφό της, ενημερώνει το Δήμο Ηλιούπολης 
ότι αναμένει διευκρινήσεις και επιπλέον απαραίτητα στοιχεία, σχετικά με τη μελέτη που πρόκειται 
να αναθεωρηθεί και έχουν ήδη ζητηθεί από το Δήμο με σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων και 
προφορικών αιτημάτων. 

24. Με το αρ. πρ. οικ.14252/9-7-2021 (αρ. πρ. 577677/09-07-2021 ΔΤΕΠΑ) έγγραφό του, ο Δήμος 
Ηλιούπολης, διαβίβασε απαντήσεις στα ζητήματα που του τέθηκαν από την ΔΤΕΠΑ.  

25. Με την υπ΄αρ. πρ.1559/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ρ4ΞΛ7Λ7-40Ζ), 
χορηγήθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Νέου Παιδικού 
Σταθμού Επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης», με αίτημα του 
αναδόχου,  κατά 553 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 01-02-2023 μετά της αναθεωρήσεως.  

26. Με την υπ΄αρ. 177/2021 (Α.Δ.Α.:Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση Έγκρισης από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής, το έργο συμπεριλήφθηκε στο πίνακα του Προγράμματος Εκτελεστέων  
Έργων  Περιφέρειας Αττικής 2022. 

27. Την 13-04-22 δόθηκε θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (18ο Θέμα της 8ης Συνεδρίας) σχετικά 
με την τροποποίηση των μελετών, τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ και τη 
σύναψη της 1ης  Σ.Σ.  

28. Με την υπ΄αρ. 802/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (Α.Δ.Α.: ΨΣΟ17Λ7-ΗΦΒ) 
εγκρίθηκαν οι τροποποιημένες μελέτες, ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 503.689,98€ (με ΦΠΑ) για το εν θέματι έργο.  

29. Με την υπ΄αρ. 464/2022 Πράξη (29947/23-06-22) το Έ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
γνωμοδότησε ότι δε κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου 
«Κατασκευή Νέου Παιδικού Σταθμού Επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου 
Ηλιούπολης». 

30. Με την υπ΄αρ. πρ. 215/03-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Δ/νσης 
Οικονομικών/Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης/Τμήμα Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων (Α.Δ.Α.: 
ΨΖ057Λ7-Φ77) εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (503.689,98€) για την ανάγκη δέσμευσης 
συμπληρωματικής δαπάνης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο 
«Κατασκευή Νέου Παιδικού Σταθμού Επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου 
Ηλιούπολης»  με κωδικό ΚΑΕ (01.072. 97330101901).  

31. Στις 16-08-22 υπεγράφη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011103625), με την 
οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» -ο οποίος και αποδέχτηκε- την 
εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασίας του έργου: «Κατασκευή Νέου Παιδικού 
Σταθμού Επί της Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης», συνολικού οικονομικού 
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αντικειμένου πεντακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ 
λεπτών (503.689,98€) με   ΦΠΑ. 

32. Με την από 29-08-2022 αίτησή της, η Ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά 526 ημέρες. 
 

   Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου παιδικού σταθμού και πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο 

του Δήμου Ηλιούπολης, στο Ο.Τ. 28,8 -συνολικής επιφάνειας 1003,80μ2- με την υπ’ αριθμ. 558/2012 
οικοδομική άδεια της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, όπως αναθεωρήθηκε την 26-01-2018 
(αριθμός αναθεώρησης 2/2018). 

Το κτήριο αποτελείται από ένα κτηριακό όγκο, τοποθετημένο ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, 
αφήνοντας περιμετρικά τον περιβάλλοντα χώρο. Η κύρια όψη του κτηρίου βρίσκεται επί της Λ. 
Ειρήνης, με ανατολικό προσανατολισμό. 

Το κτήριο αποτελείται από τρεις κύριες στάθμες, καθώς εναρμονίζεται με τη μεγάλη κλίση του 
οικοπέδου. Διαμορφώνονται, έτσι, σε κάθε περιοχή διώροφοι μόνο όγκοι, που βρίσκονται σε επαφή 
με αντίστοιχους υπαίθριους χώρους. 

Στις τρεις κύριες στάθμες τοποθετούνται οι κύριοι χώροι χρήσης του παιδικού σταθμού, ενώ ο 
χώρος της κουζίνας και του λεβητοστασίου τοποθετούνται στον κλειστό χώρο της πρώτης στάθμης. 

Στο υπόγειο βρίσκεται το μηχανοστάσιο μαζί με τους βοηθητικούς χώρους του παιδικού 
σταθμού καθώς και ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει η απόληξη του 
ενός από τα δύο κλιμακοστάσια. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις του φέροντος οργανισμού και των 
περιμετρικών τοιχίων του περιβάλλοντος χώρου και οι επιχωματώσεις και η αποστράγγιση ορόφων 
τμήματος υπογείου που θα φυτευτούν. Επιπλέον έχει κατασκευαστεί μέρος των εξωτερικών και 
εσωτερικών τοιχοποιιών, που δεν επηρεάζονται από την αλλαγή που επιφέρει η αναθεώρηση της 
οικοδομικής άδειας. 
 Το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται στο 40% περίπου του συνολικού φυσικού 
αντικειμένου και σε ποσοστό 32% του οικονομικού αντικειμένου.) 

 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
Εξαιτίας αλλαγής της νομοθεσίας για τους παιδικούς σταθμούς (εναρμόνιση με το ΦΕΚ 

141Α΄/28-9-2017 που επιφέρει αλλαγές στις κατασκευαστικές προδιαγραφές των χώρων των 
παιδικών σταθμών και το Νόμο 4521/2018 που ορίζει τη φοίτηση των νηπίων, διετή και επιφέρει 
αύξηση του αριθμού των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς)  αλλά και της αλλαγής κανονισμών στις 
πυροσβεστικές διατάξεις, κατέστη απαραίτητη η αναθεώρηση της Οικοδομικής άδειας και η 
υπογραφή της 1ης Σ.Σ. 

Στις 16-08-22 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011103625), μεταξύ 
του αναδόχου και του Περιφερειάρχη. 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 1559/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 01-02-2023. 

Η Ανάδοχος εταιρεία με την από 29-08-2022 αίτησή της, αιτήθηκε  παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά 526 ημέρες. 

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ήταν 36 μήνες ή 1095 
ημέρες. Το αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ποσοστό 48,10% της Αρχικής 
Σύμβασης, συνεπώς σύμφωνα και με τον Ανάδοχο, προκύπτει αναλογικά επιπλέον χρόνος κατά: 
1095 ημέρες Χ 48,10% = 526 ημέρες, ήτοι μέχρι 11/07/2024. 
 
 
 
Και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 

του Ν. 3669/2008.  
2. Ο χρόνος περαίωσης λήγει την 01/02/2023, σύμφωνα με την με αρ. 1559/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  
3. Η αιτούμενη παράταση προκύπτει αναλογικά από την αύξηση του αντικειμένου σύμφωνα με την 

από 16/08/2022 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.  
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4. Ο αιτούμενος χρόνος παράτασης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του 
έργου.  

5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 526 ημερολογιακών ημερών 
κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου της παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής 
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Νέου Παιδικού σταθμού επί της Λ. Ειρήνης και 
Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 2.325.203,22 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 
κατά 526 ημερολογιακές ημέρες,  ήτοι μέχρι 11/07/2024. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου της παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής 
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Νέου Παιδικού σταθμού επί της Λ. Ειρήνης και 
Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 2.325.203,22 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 
κατά 526 ημερολογιακές ημέρες,  ήτοι μέχρι 11/07/2024. 
. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή υπερψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Πρόκειται για παιδικό σταθμό που ξεκίνησε το 2016 και 
βρίσκεται σε μεγάλη καθυστέρηση (μόνο το 40% του φυσικού αντικειμένου έχει προχωρήσει). Το 
ίδιο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου αναφερόταν στην εισήγηση της 35ης συνεδρίασης του 
2021 (Απόφ. 1599/2021), όπου εγκρίθηκε παράταση 553 ημέρων, μέχρι 01-02-2023. Δηλαδή το 
έργο όλο το προηγούμενο διάστημα δεν προχώρησε καθόλου.  Είναι άλλο ένα παράδειγμα που 
φανερώνει με πόσο αργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα που είναι απαραίτητα για την 
ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, σε αντίθεση με εκείνα που ενδιαφέρουν άμεσα τους 
επιχειρηματικούς ομίλους, όπως το γήπεδο της ΑΕΚ, που ξεκίνησε στις 9 Δεκέμβρη 2019 (τα 
συνοδά έργα) και θα εγκαινιαστεί στις 30 Σεπτέμβρη, δηλαδή σε λιγότερο από 3 χρόνια.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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