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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
22Η Συνεδρίαση 21-06-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 105/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως της παράτασης για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για χρονικό διάστημα τριών
μηνών , ήτοι μέχρι της 29 Σεπτεμβρίου 2022.
Πρακτικό της με αριθμό 22ης/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 21η του μηνός ΙΟΥΝΟΥ έτους
2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ. 11653/17-06-2022 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 ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Πολυχρονάκης Συμεών
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)
6.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 11626/17-06-2022 εισήγηση της
προϊσταμένης διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου
Βασιλικής η οποία έχει ως εξής :

Εξαιτίας των πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 (συχνές έντονες βροχοπτώσεις, υψηλή υγρασία και
περίοδοι με πυκνές χιονοπτώσεις (καιρικό φαινόμενο ΕΛΠΙΔΑ κ.λ.π.)), στάθηκε
αδύνατη η έναρξη των εργασιών του εν λόγω έργου και κατ’ επέκταση υπήρξαν
διαφοροποιήσεις στο κατατεθειμένο στην Υπηρεσία του Δήμου από την
ανάδοχο εταιρεία με διακριτό τίτλο «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ»,
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό συνέβη γιατί οι διαστρώσεις με ακρυλικό
των τερέν των γηπέδων απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και
χαμηλή υγρασία.
Επίσης η έντονη μετάδοση της πανδημίας (Κορονοϊός) είχε ως αποτέλεσμα την
καθυστέρηση της παραλαβής υλικών και δημιούργησε προβλήματα στο εργατικό
προσωπικό του αναδόχου.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον ανάδοχο παραδόθηκαν
σε χρήση επτά (7) από τα δέκα (10) συνολικά γήπεδα εντός ορίων του
προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου περάτωσης του έργου.
Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα τερέν των γηπέδων έπειτα από
βροχοπτώσεις, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή καναλιών απορροής ομβρίων
εξαιτίας λιμναζόντων υδάτων στις επιφάνειες τους.
Τέλος η καθυστέρηση στην παραλαβή των συνθετικών χλοοτάπητων των δύο
γηπέδων (5Χ5) που υπολείπονται - η παραγγελία έγινε στην Ιταλία – και η
χρονοβόρα επίστρωση του γηπέδου μπάσκετ της παιδικής χαράς 2ας Μαϊου με
βιομηχανικό δάπεδο (απαιτείται ένας μήνας για τις εργασίες τοποθέτησης του),
οδηγούν σε αναγκαία χρονική παράταση της περαίωσης του εν λόγω έργου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για χρονικό διάστημα τριών
μηνών, ήτοι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση
Περιβάλλοντος

της

προϊσταμένης
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Την υπ’αριθμ.πρωτ.: 11624/17-6-22 αίτηση παράτασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» από την τεχνική εταιρεία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΒ.ΠΑΤΑΝΤΖΑΣ ΟΕ»
Την σχετική νομοθεσία

Ο σύμβουλος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος δηλώνει ΠΑΡΟΝ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση για : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος εργασιών για χρονικό διάστημα τριών μηνών , ήτοι μέχρι της 29
Σεπτεμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2022

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. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν .μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
21/06/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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