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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
15Η Συνεδρίαση  21-05-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 94/2021 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για χρονικό διάστημα τριών 

(3) μηνών. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 15ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7175/17-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
                           
                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

ΑΔΑ: 6ΗΘ5ΩΕΨ-9ΚΟ



 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 6940/12-05-2021 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. 

Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η οποία έχει  ως εξής : 
 

 

 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην Παράταση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 µετά από το αριθµ. 
πρωτ. 4421/31.3.2021 αίτηµα παράτασης του Αναδόχου για χρονικό 
διάστηµα τριών (3)  µηνών. 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

 

• Σύναψη του από 8/11/2018 Συµφώνου Αποδοχής όρων της απόφασης 
ένταξης της πράξης προς χρηµατοδότηση από το Πράσινο  Ταµείο. 

• Η υπ’ αριθµ. 32/2020 (Α∆Α: Ω6Θ6ΩΕΨ-Θ∆3) απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την σύναψη ∆ηµόσιας 
Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (ΦΑΣΗ: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση). 

• Η Σύµβαση µε αριθµ. πρωτ. 8181/1.9.2020 µεταξύ ∆ήµου Καισαριανής 
και του αναδόχου µε την επωνυµία  NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
συµβατικού ποσού 111.137,92 € (προ Φ.Π.Α. 24%) ή 137.811,02 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) και προθεσµία εκτέλεσης του 
έργου οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της.   

 
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις των οργάνων  των παιδικών χαρών από τους προµηθευτές του 
αναδόχου λόγω πανδηµίας και έλλειψης προσωπικού.  
Οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί.   
 
Σύµφωνα µε την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων µετά το πέρας των 
εργασιών εγκατάστασης και συναρµολόγησης του εξοπλισµού, ο ανάδοχος θα 
παραδώσει εκ νέου στην Υπηρεσία τον απαιτούµενο φάκελο του 
προµηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει  επικαιροποιηµένα όλα 
τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, και θα είναι σύµφωνα µε 

ΑΔΑ: 6ΗΘ5ΩΕΨ-9ΚΟ



τις τελευταίες/ αναθεωρηµένες προδιαγραφές, προκειµένου η Υπηρεσία να 
προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 
27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 
28492/2009 (Β’ 931). 
 
Σε περίπτωση που ο αρµόδιος διαπιστευµένος φορέας δεν εκδώσει το 
απαιτούµενο πιστοποιητικό γιατί ο υπό εγκατάσταση εξοπλισµός δεν 
πληροί τις απαιτούµενες προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον 
αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές 
ενέργειες, χωρίς περαιτέρω αποζηµίωση, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις 
παρατηρήσεις του φορέα ελέγχου - πιστοποίησης και να εκδοθεί το 
απαιτούµενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Βάσει όλων των ανωτέρω και µέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαιτούµενοι 
έλεγχοι και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις,   
παρακαλούµε για την έγκριση της  Παράτασης της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016  για χρονικό 
διάστηµα τριών (3)  µηνών. 
 

                                                             

                                                             

  

 

                                                                    

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οT ψιν:   

• Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος   

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4421/31.3.2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου με την 

επωνυμία NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για χρονικό διάστημα τριών 
(3) μηνών, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2021 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 

                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       21/05/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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