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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από τα πρακτικά της με αριθ. 11η/2021 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου 

 

 

Αρ. Απόφ.: 52 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ.Ρ17 Δήμου 

Ασπροπύργου¨, σύμφωνα  με την υπ’ αρ. πρτ. 1687/29-01-2021  

Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ. 

 

Στον  Ασπρόπυργο και  στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α  Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε, η δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα  από τ ην υπ’ αριθ. 3550/26-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου & Αντιδημάρχου κ. Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail  σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3463/2006, των άρθρων 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 

77 & 116 του Ν. 4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3 του Ν.4623/2019. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι δήλωσαν την συμμετοχή τους, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς 11η συνεδρίαση σε σύνολο εννέα (9) μελών 

παρεβρέθηκαν τα οκτώ (8) και απόντα ένα (1) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 5. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7.  ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 8. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

 

AΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 

Ασπρόπυργος:02-03-2021  

Αρ. πρωτ. : 3789 

ΑΔΑ: ΩΜΣΨΩΨΝ-ΕΚΡ
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Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς 11ης 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης 

επί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 Δ. Ασπροπύργου», σύμφωνα  με την υπ’ 

αρ. πρτ. 1687/29-01-2021  Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ. που έχει ως εξής: 

 

Κύριε πρόεδρε,  

Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη στις 14-1-2020 και σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. η προθεσμία περαίωσής του ήταν 12 μήνες, ήτοι έληγε την 14-1-2021. 

 

Με την παραπάνω αίτησή της η Ανάδοχος εταιρεία ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου κατά 190 ημερολογιακές ημέρες. 

 

Μετά την εξέταση των αναφερομένων στην παραπάνω αίτηση και δεδομένων των καθυστερήσεων 

που έχουν ήδη προκύψει στην κατασκευή του έργου λόγω : 

Α) καιρικών συνθηκών 

Β) των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (αδυναμία άμεσης προμήθειας υλικών, ιδίως 

εισαγωγής, μείωση προσωπικού λόγω αδειών ειδικού σκοπού κ.λπ., υπολειτουργία υπηρεσιών 

(ΕΦΚΑ κ.λπ.), κρουσμάτων κ.λπ.) 

Γ) αδυναμίας σκυροδέτησης επί 15ήμερο τον Αύγουστο λόγω διακοπών της μονάδας σκυροδέματος 

Δ) εύρεσης βράχου σε μεγάλο ποσοστό των εκσκαφών 

Ε ) διακοπής των εργασιών, λόγω μη εγκαίρου πληρωμής του 1ου Λογαριασμού 

 

Εισηγηθήκαμε με την 25699/18-12-2020 εισήγησή μας την έγκριση της χορήγησης παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 14-7-2021, για τους λόγους 

που αναφέρονται ανωτέρω, η οποία εγκρίθηκε με την 446/2020 απόφασή σας. 

 

Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι της σχετικής απόφασής σας έπρεπε να προηγηθεί η προέγκριση 

της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, την οποία σας 

στέλνουμε συνημμένα και  

                                                   Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

Την εκ νέου έγκριση χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μετά και την προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 
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Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την τοποθέτηση του Προέδρου, κ. Αντώνιου Καραμπούλα. 

2. Την υπ’ αριθ. 1687/29-01-2021  Εισήγηση.  

3. Την επιστολική ψήφο των συμμετεχόντων. 

4. Τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 3463/2006, 3852/2010, 4555/2018, 4623/2019, το άρθρο 

26 του Ν. 4024/2011, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, 

 

πέρασε σε ψηφοφορία στην οποία ΥΠΕΡ της παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του 

έργου Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 Δ. 

Ασπροπύργου, τάχθηκαν επτά (7) μέλη της Επιτροπής και ονομαστικά οι κ.κ.: 

 

1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 5. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7.  ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
  

 

Και 

ΚΑΤΑ  ένα μέλος : 

Ο  επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύργου» κ. Τσοκάνης 

Αλέξανδρος δεν ψηφίζει  το θέμα. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  

Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α   

Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν  την εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο 

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου 

Ασπροπύργου μετά από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για 

έξι (6) μήνες. Συγκεκριμένα από την 14-01-2021 έως την 14-07-2021 (6 μήνες.) 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε 

αύξοντα αριθμό 52. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ  

Πιστό αντίγραφο 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  &  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΣΨΩΨΝ-ΕΚΡ
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