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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της 18ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 14-10-2020 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:177/2020 

 

ΘΕΜΑ: 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-
ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» 

 
Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

έναρξης: 18:30 (και ώρα λήξης 20:00), συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, δια περιφοράς, 

συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 32780/9-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11 -3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»   
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  

αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα τακτική σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς, 
δεδομένου και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προς ψήφιση θεμάτων για τα οποία απαιτείται άμεση 

λήψη απόφασης. Η ψήφος θα δοθεί με τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rmvorgia@keratsini.gr 
Διαπιστώθηκε ότι ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμετείχαν στη συνεδρίαση σαράντα ένα (41) μέλη και ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 

1. Αβρααμίδης Νικόλαος 

2. Αγγελόπουλος Ηλίας 

3. Αλεξανδράκη Νικολέτα 

4. Αλεξίου Κωνσταντίνος 

5. Ανδρεάδης Σάββας 

6. Αντωνοπούλου Μαρία 

7. Αρετή Αικατερίνη 

8. Αρφαράς Γεώργιος 

9. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου 

Σταυρούλα 

10. Βήχου-Στεργίου Σταματία 

11. Βρεττάκος Νικόλαος 

12. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη 

13. Δασκαλάκης Ευστράτιος 

14. Δατσέρη Βασιλική 

15. Διακάκη  Ευγενία 

16. Διαλινάκης Παναγιώτης 

17. Θεόδοτος Μιλτιάδης 

18. Θωμαΐδης Δημήτριος 

19. Καλαμαράς Γεώργιος 

20. Καμάς Παντελεήμων 

21. Καμπούρης Φίλιππος 

22. Καραγιαννίδης Παναγιώτης 

23. Κασιμάτη Αγγελική 

24. Κατσαφάδος Κυριάκος 

(Κούλης) 

25. Καψετάκης Γεώργιος 

26. Καψοκόλης Πέτρος 

27. Κούβαρης Παναγιώτης 

28. Κουλίζος Μιχαήλ 

29. Λάλος Μηνάς 

30. Μαντούβαλου Μαρία 

31. Μαρτάκης Νικόλαος 

32. Μαυρούτσος Παναγιώτης 

33. Μιχάλογλου Στυλιανή 

34. Μπαξεβάνη Πολυάνθη 

(Πωλίνα) 

35. Περδίκη Παναγιώτα 

36. Σταυριανάκος Μιχαήλ 

37. Συράκου Σταυρούλα 

38. Τζιώτης Ιωάννης 

39. Τσίγγερης Βασίλειος 

40. Τσιρίδης Γεώργιος 

41. Τσοτσάνη-Δριτσάκου 

Σταματούλα (Ματούλα)
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Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. 

 
Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, 

Παρασκευή Λάππα, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.  

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο 

υπ΄αρ. πρωτ. 28167/9-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:  

 
                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      : 4.870.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ : 3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΤΑ ΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 16-04-2018. συστ.αριθμ. 67494 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.   : 172 & 336/2018 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

     Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟY-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΚΑ.Ε Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ: 9333α, οικ. έτους 2018  
ΑΡ.ΜΕΛ. : 08/12-06-2017 

 
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της 2ης παράτασης της προθεσμίας 

κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ 

(ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-11-2018 για το ποσό των: 3.286.506,81 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τη διάρκεια των δέκα οκτώ (18) μηνών, με λήξη περαίωσης του 
έργου την 23/05/2020. 

Με την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και την απόφαση 81/2020 Δημοτικού 
Συμβουλίου, η περαίωση του έργου έχει παραταθεί μέχρι τις 31/10/2020. 

Με την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και την απόφαση 150/2020 

Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η Σ.Σ.Ε. και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 3.353.519,55 €. 
Μέχρι και σήμερα, έχουν υπάρξει καθυστερήσεις που οφείλονται σε λόγους μη υπαιτιότητας του 

αναδόχου, και συνοψίζονται στα παρακάτω:  
 

Α. Σε συνέχεια του από 11.03.2020 αιτήματος του Αναδόχου για τη χορήγηση της 1ης παράτασης, στο 

οποίο αναφέρεται το ιστορικό της υπόθεσης περί αναθεώρησης της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου όσον 
αφορά τις νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις - αναδιαμορφώσεις αναφορικά με το τμήμα Επειγόντων 

περιστατικών και τις συνακόλουθες Η/Μ προσαρμογές αυτών, την 31.03.2020, με το αρ.πρωτ.11401 
έγγραφό μας η υπηρεσία διαβίβασε στον ανάδοχο όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με την 

προσαρμογή των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες έπρεπε να ενσωματωθούν στα εκπονούμενα 

στοιχεία από την εταιρία του αναδόχου και κάλεσε αυτούς για την ταχεία υποβολή των ανωτέρω στοιχείων. 
Την 05.05.2020, με το αρ.πρωτ.13313 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλλε το φάκελο ενημέρωσης της με αρ. 

01/2014 Άδειας Δόμησης και παρακάλεσε για τις δικές μας ενέργειες προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση 
των εμπεριεχομένων εργασιών στην ανωτέρω ενημέρωσης της Άδειας Δόμησης. Την 14.07.2020, με το 

αρ.πρωτ:Α3β/Γ.Π.31315 σχετικό της έγγραφο η Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας διαβίβασε στη 2η Υ.ΠΕ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ τις ελεγμένες και θεωρημένες ενημερωμένες μελέτες.  

Επί του παρόντος, λοιπόν, αναφορικά με το ως άνω ζήτημα, βρισκόμαστε εν αναμονή της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ενημέρωσης της Άδειας Δόμησης, ήτοι της ενσωμάτωσης όλων των παρατηρήσεων - προτάσεων 
της 2ης Υ.ΠΕ. στην εν λόγω Άδεια, προκειμένου να προχωρήσει στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών ο 

ανάδοχος. 
 

Β.  Σε όλα τα παραπάνω, ας συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η απαραίτητη έγκριση (και νομικά), για την 

υλοποίηση των παραπάνω αλλά και την εκτέλεση και πρόσθετων- νέων εργασιών, των 2ου Α.Π.Ε., 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου, έλαβε χώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την 

30.07.2020 με την 150 απόφασή του, με συνέπεια να πρέπει να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για 
την εκτέλεση όλων αυτών των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. και τη 1η Σ.Σ.Ε., οι οποίες 

σε μεγάλο βαθμό αφορούν εργασίες εξειδικευμένης ιατρικής τεχνολογίας. 
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Γ.  Επιπρόσθετα, την 23.07.2020, με το αρ.πρωτ:22953 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε στην 
υπηρεσία μας φάκελος ποιοτικών και τεχνικών στοιχείων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 

προβλέπεται να εγκατασταθεί στο έργο και ταυτόχρονα αίτημα για τις δικές μας άμεσες ενέργειες 
προκειμένου να προβεί στην παραγγελία και προμήθεια αυτού. Αυθημερόν η υπηρεσία μας απέστειλε προς 

τη 2η Δ.Y.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, ως φορέα του έργου, τους εν λόγω φακέλους προς έγκριση. 

Ακολούθως, η 2η Δ.Υ.Π.Ε., σε συνέχεια της με αρ. 41/30.01.2017 απόφασής της περί ορισμού των 
μελών της Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης για τον ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό για το έργο, 

με το αρ. πρωτ:42383/03.08.2020 σχετικό της έγγραφο κάλεσε την αρμόδια Επιτροπή να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο στοιχεία αναφορικά με τα παραπάνω.   

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα της παραπάνω Επιτροπής, με 
αποτέλεσμα ο ανάδοχος να αδυνατεί να προβεί επί του παρόντος στην παραγγελία και προμήθεια του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του έργου. Επιπλέον ας ληφθεί υπόψιν ότι από τη στιγμή της υποβολής της 

σχετικής παραγγελίας στους εξειδικευμένους προμηθευτές απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως 
ότου αυτός ο εξοπλισμός μας παραδοθεί και τοποθετηθεί στο έργο. 

 
Δ.     Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί υπόψιν και το γεγονός ότι από την 25.02.2020 και έπειτα, λόγω 

της επικίνδυνης εξάπλωσης του Coronavirus - COVID 19, ο οποίος την 11.03.2020 κηρύχθηκε ως πανδημία 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων και εξαιρετικά 
περιοριστικών μέτρων ως μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης 

της νόσου (βλ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020 η από 25-2-2020 και των 
ειδικότερων μεταγενέστερων κυβερνητικών πράξεων που την επεκτείνουν και την αυστηροποιούν). Στα 

πλαίσια των ως άνω μέτρων, από τις αρχές Μαρτίου μέχρι το Μάιο ανασχέθηκε και σχεδόν διεκόπη κάθε 
επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν αναγκαστεί να 

αναστείλουν τη λειτουργία τους, ως μέτρο προστασίας στην εξάπλωση του ιού. Ο ανάδοχος, χωρίς να 

διακόψει τις εργασίες στο έργο αλλά επιχειρώντας να συμμορφωθεί προς τα μέτρα της Κυβέρνησης και να 
προστατέψει το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να 

διατηρήσει ενεργό το εργοτάξιο όμως με μειωμένο προσωπικό (ούτε οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων 
δεν επιτρέπονταν από την Κυβέρνηση) και με μειωμένο ωράριο, στα πλαίσια της διαφύλαξης της υγείας του 

προσωπικού του αλλά και της δημόσιας υγείας. Επομένως, για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, επί της 

ουσίας, για λόγους αμιγώς ανωτέρας βίας που αφορούσαν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και ολόκληρο τον 
πλανήτη, το εργοτάξιο αναγκαστικά υπολειτουργούσε. 

 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων, που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά του αναδόχου, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι την τεθείσα ήδη 

προθεσμία, ήτοι μέχρι την 31.10.2020. 
 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 
τουλάχιστον δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31.12.2020. 

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τη σχετική αίτηση με αριθμ.πρωτ.29537/15-09-2020, της 
αναδόχου εταιρείας του έργου «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», εισηγούμαστε για την 

έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά δύο (2) μήνες, 

διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου 
την 31/12/2020. 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄όψιν: 

1. Το προαναφερθέν έγγραφο 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

3. Τη σχετική αίτηση με αριθμ.πρωτ.29537/15-09-2020, της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 

4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) 
5. Το υπ΄αρ. πρωτ. 31102/28-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 

81/2020 Δημοτικού Συμβουλίου, η περαίωση του έργου έχει παραταθεί μέχρι τις 31/10/2020. 

6. Τις 81/2020 και 1502/2020 αποφάσεις Δ.Σ. με τις οποιες εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου  
7. Το υπ΄αρ. 11401/31-3-2020 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο 

8. Το υπ΄αρ. 13313/5-5-2020 έγγραφο του αναδόχου 
9. Το υπ΄αρ. Α3β/Γ.Π.31315/14-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας  
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Η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων εδόθη με τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mvorgia@keratsini.gr  

 
 

Κατόπιν τούτου το Σώμα: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
με τριάντα έξι (36) θετικές ψήφους 

 
ΚΑΤΑ ψήφισαν δύο (2)  Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παντελεήμων Καμάς, και Μηνάς Λάλος, 

                  ΠΑΡΩΝ ΔΗΛΩΣΑΝ τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος Αρφαράς, Γεώργιος Καλαμαράς, και  

Παναγιώτης Καραγιαννίδης και δεν προσμετράται) 
 

Εγκρίνει τη 2η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» κατά δύο (2) μήνες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση 

των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/12/2020. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (177) 

  

   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.                                                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

    ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ                                                                 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Κερατσίνι 15-10-2020 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 

 

mailto:mvorgia@keratsini.gr
ΑΔΑ: Ω27ΞΩΕΣ-Ι19


		2020-10-15T16:31:16+0300
	Athens




