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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8ης Οκτωβρίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ             ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: “ 

Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου  Πηγής  στην Δ.Κ. 
Δάφνης ” 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :178 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2 
Σήμερα την  8η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας 
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 
2ος όροφος, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 10927/4-10-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της 
Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με 
τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο  τα παραπάνω 5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά 
μέλη. 
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  Αφού ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενος το 6ο θέμα  ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση έθεσε υπόψιν του σώματος την από 04-10-2021 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που 
συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο   «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου 
Πηγής στη Δ.Κ Δάφνης», που αφορά στην παράταση των εργασιών. 
Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως  εξής: 

«Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

1. Αριθμός  Μελέτης του έργου : 63/2018 
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 2.000.000 € με ΦΠΑ 
3. Με την υπ’ αριθμό 186/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, 

διενέργεια εκτέλεσης του έργου και η έγκριση της αριθμό. 63/2018 της μελέτης και με την αριθμό. 
157/2018 Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και με την αριθμό. ΑΑΥΣΜΒ 669-
7/11/2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη και η ψήφιση πίστωσης 
σε βάρος του ΚΑ: 30.7322.0034. 

4. Με την αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του 
παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία « ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» με μέση 
έκπτωση 62,34%. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 50468/14185/20.06.2019 
απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση 

5. Στις 7/10/2019 υπεγράφη το υπ’ αριθμό. πρωτ. 13630 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για 
συνολικό ποσόν 753.298,12 περιλαμβανομένου ΦΠΑ  

6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την υπογραφή 
της σύμβασης, ήτοι έως 7/10/21 

7. Με τον υπ’ αριθμό. πρωτ. 13.630 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες 
Μηχανικοί του έργου, οι Τσαιμος Αλκιβιάδης (μηχανολόγος μηχανικός) και Τουνα Βαρβάρα  
(τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός). 

8. Με την υπ’ αριθμό 19, 27/2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου. 

9. Με την υπ’ αριθμό 125/27.6.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Με την παρούσα εργολαβία εκτελούνται  εργασίες όπως:   
    Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα σύγχρονα οικολογικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 
(κυβόλιθοι κλπ). Θα διαμορφωθούν με την τοποθέτηση των νέων κρασπέδων εσοχές για την στάθμευση 
των οχημάτων καθώς  και για τους κάδους απορριμμάτων, επίσης   θα τοποθετηθούν κολωνάκια στα 
όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, θα  κατασκευαστούν θέσεις για 
φύτευση δένδρων, και  θα τοποθετηθεί χαμηλός φωτισμός με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους 
δρόμους.  Στα πεζοδρόμια  και σε  κατάλληλες θέσεις  θα κατασκευασθούν  ράμπες αναπήρων καθώς 
επίσης θα υπάρξει καταβιβασμός πεζοδρομίων και κρασπέδων  σε θέσεις όπου υπάρχουν  ιδιωτικοί 
χώροι στάθμευσης. 

Ορισμένοι δρόμοι θα επιστρωθούν ολόκληροι με κυβόλιθους με παράλληλη εφαρμογή υψομετρικής 
μελέτης  δίδοντας  δυνατότητα ελεύθερης και απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών υδάτων προς 
τους αποδέκτες. 

Αναλυτικά    η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερεις ομάδες εργασιών  που  είναι: 
1η Χωματουργικά -  Φύτευση  
2η Επενδύσεις κατασκευές  
3η ΄Υδρευση - Αποχ/ση      
4η Ηλεκτρολογικά                    
           

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Δεδομένων των απρόβλεπτων συνθηκών πανδημίας (COVID-19)  που, από τον Μάρτιο του 
2020, αντιμετωπίζει η χώρα και τα οποία οδήγησαν σε λήψη κρατικών μέτρων, προκλήθηκε 
επιχειρηματική αστάθεια προκαλώντας  ελλείψεις σε εισαγωγές προϊόντων με συνέπεια τις 
καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών και την διαρκώς αυξανόμενη τιμή αγοράς τους. 

Αθροιστικά, στα μέτρα που λαμβάνονταν όλο αυτό το διάστημα, ήταν οι αυστηροί περιορισμοί στις 
μετακινήσεις, η τηλεεργασία και οι άδειες ειδικού σκοπού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στις 
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Υπηρεσίες. Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις ήταν προβληματική η μετακίνηση των συνεργείων 
από και προς τον τόπο του εργοταξίου 

 Κατόπιν των ανωτέρω η ανάδοχος  εταιρία με αίτημα της με αρ πρωτ. 10828/1.10.2021 αιτείται  
τη χορήγηση δίμηνης παράτασης του ανωτέρω έργου με νέα ημερομηνία λήξης την 07-12-2021. 
Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

    Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη την παράταση των εργασιών κατά δυο μήνες ήτοι έως 
7/12/2021 , ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.  

 
Κατόπιν τούτων 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
           Την παράταση των εργασιών κατά δυο μήνες ήτοι έως 7/12/2021 , ώστε να ολοκληρωθούν οι 

απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.» 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

                                      

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους της επιτροπής κ.κ. 
Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα καταψηφίσει δεδομένου ότι είναι 
αντίθετος με τις παρατάσεις διότι φοβάται μήπως ανέβει το κόστος αλλά και ταλαιπωρείται και η 
γειτονιά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του  σχετικού φακέλου και ειδικότερα του 
αριθμ. πρωτ. 10913/4-10-2021 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 04-10-2021 αιτιολογικής 
έκθεσης  της αριθμ. πρωτ. 10828/01-10-2021 αίτησης του Αναδόχου για παράταση  εργασιών έχοντας 
υπόψη  τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/20220 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 
μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη 
Δ.Κ Δάφνης» με ανάδοχο την εταιρεία « ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε»,  κατά 2 μήνες ακόμα ήτοι 
έως 7/12/2021, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 10828/01-10-2021 αίτηση του εργολάβου και την από 04-
10-2021 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν  οι απαραίτητες 
εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος κ. Μαργαρίτης Ηλίας-
Ερρίκος, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση 
του Σώματος.  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                               
          
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


