
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 34/20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 512 /2016      ΘΕΜΑ:  «Παράταση προθεσµίας 

περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις 
µικροκατασκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων».  

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 20η-12-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 17:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 43.903/15-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης  
5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Μπίκος Κωνσταντίνος 
7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Κεφαλάς Ανέστης 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 
9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

11 Καρκατζίνος Νικόλαος   
12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

αποχώρησε µετά από το 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης 

  

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   
14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   
16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μουστάκας Βασίλειος   
18 Πράτανος Απόστολος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης   

20 Σαµαράς Σωκράτης   
21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
25 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 

Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο, το 9ο θέµα συζητήθηκε 4ο  και το 
3ο θέµα συζητήθηκε 7ο. Το 5Ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. 

 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 11o της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 13-12-
2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία το έργο 
«Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισµού 
242.000,000€ µε Φ.Π.Α., ανατέθηκε, µετά από δηµόσιο διαγωνισµό µε την υπ’ 
αριθµ.424/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, στον κ. Τσιρογιάννη Βασίλειο, και 
υπογράφηκε η µε αρ.Πρωτ.44713/02-11-2015 σύµβαση 101.631,88 € + ΦΠΑ 23%, ήτοι 
σύνολο 125.007,21€. 
    Ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν επτά (07) µήνες, δηλαδή µέχρι 03-06-2016. 

Με την υπ’ αρίθµ. οικ. 8381/08-03-2016 απόφαση της Υπηρεσίας, έγινε δεκτή η υπ’ αρίθµ. 
7256/29-02-2016  1η αίτηση διακοπής εργασιών του Αναδόχου και διακόπηκαν οι εργασίες 
στις 29/02/2016 καθώς µε την 2907/25-01-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης θεωρήθηκε άκυρη η µε αρ. 424/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης και συνεπώς και ο µειοδοτικός διαγωνισµός της 01-09-2015. 

Με την υπ’ αρίθµ. 27/9-3-2016 απόφασή της η 1η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 
Ν.3463/06 ακυρώνει την υπ’ αρίθµ. 2907/25-01-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Με την υπ’ αρίθµ. οικ. 12603/11-04-2016 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Θέρµης έγινε άρση της 1ης διακοπής εργασιών και η επανέναρξη του έργου του 
θέµατος. 

Σε εκτέλεση των ανωτέρω µε την υπ’ αρίθµ. 231/30.05.2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης χορηγήθηκε η 1η παράταση µε αναθεώρηση της συνολικής 
προθεσµίας του έργου για τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι την 30η-08-2016. 

Ο ανάδοχος µε το υπ’ αρίθµ. 13909/22.04.2016  έγγραφό του κατέθεσε τον 1ο λογαριασµό 
που εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στις 04.05.2016 και 
προωθήθηκε µε το υπ’ αρίθµ. 15811/12.05.2016 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού 
του ∆ήµου Θέρµης στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
µε όλα τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά που απαιτούνται (βάση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης). Ωστόσο,  ένταλµα πληρωµής, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 2ης αίτησης 
παράτασης του Αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσµίας του έργου(αρ. πρωτ. 
28320/19-08-2016 ), δεν είχε εκδοθεί από την Περιφέρεια. 

 Με το υπ’ αρίθµ. 26579/28.07.2016  έγγραφό του ο Ανάδοχος  προέβη σε διακοπή 
εργασιών του έργου λόγω της παρέλευσης της προθεσµίας του ενός µηνός από την έγκριση 
του  1ου  λογαριασµού, η οποία έγινε  δεκτή από την Υπηρεσία  µε το υπ’ αρίθµ.  26579/16-
08-2016 έγγραφό της. 

 Παράλληλα, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Θέρµης υπέβαλε φάκελο έγκρισης 
ειδικών όρων δόµησης του γηπέδου Θέρµης στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 22.06.2016 ( αρ. πρωτ. της 
Περιφέρειας 263572/5518/22.06.2016) και αντίστοιχο φάκελο στο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής 
στις 26.07.2016 ( αρ. πρωτ. του Συµβουλίου  289/26.07.2016). Οι ανωτέρω εγκρίσεις 
βρίσκονται σε αναµονή. 

Με την υπ’ αρίθµ. 28320/19-08-2016  αίτησή του ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της 
συνολικής προθεσµίας του έργου κατά δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι την 30η-10-2016 και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 382/19.10.2016 απόφασή του χορήγησε τη 2η παράταση µε 
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αναθεώρηση της συνολικής προθεσµίας του έργου για δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι την 30η-10-
2016. 

Με την υπ’ αρίθµ. 36531/21.10.2016  αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά τη χορήγηση 3ης 
παράτασης συνολικής προθεσµίας κατά 2 (δύο) µήνες, ήτοι έως 31.12.2016  

Σύµφωνα µε την σχετική αίτηση 3ης παράτασης του Αναδόχου η καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση των εργασιών  δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα.  Συγκεκριµένα, 
επικαλείται: 

      α) την καθυστέρηση σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
προκειµένου, αφενός µεν,να εγκριθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου του έργου, αφετέρου δε, να 
πληρωθούν οι εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί αλλά υπερβαίνουν τις συµβατικές 
ποσότητες της µελέτης και επίσης  

    β) την καθυστέρηση στην έκδοση της οικοδοµικής αδείας για την υλοποίηση των εργασιών 
στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Θέρµης (εξωτερικές µεταλλικές κλίµακες, 
έξοδοι διαφυγής στον περίβολο, διαµορφώσεις),  όπως προβλέπεται στην Τεχνική 
Έκθεση της µελέτης του έργου. 

 
 Αναφορικά µε την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών η Υπηρεσία 
φρονεί ότι η καθυστέρησή του δεν στοιχειοθετεί λόγο παράτασης του έργου διότι σύµφωνα 
µε την υπ΄αρίθµ. Απόφαση του Α.Π. “ Και ναι µεν η διάταξη του άρθρου 43 του Π∆. 609/85 
καθιερώνει ως προϋπόθεση για την εκτέλεση των περιλαµβανοµένων στον ΑΠΕ εργασιών την 
προηγούµενη έγκρισή του, πλην όµως ενόψει του πνεύµατος της περί δηµοσίων έργων 
νοµοθεσίας, που επιβάλλει να αποφεύγονται οι άσκοπες παρατάσεις προθεσµιών των εν 
λόγω έργων και η αδικαιολόγητη αναθεώρηση των τιµών που προσαυξάνουν ανεπίτρεπτα το 
κόστος της κατασκευής τους, καθώς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών, που πρέπει να διέπουν τη συµβατική σχέση µεταξύ του Αναδόχου και του κυρίου του 
έργου νόµιµα εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες και πριν την έγκρισή τους, εφόσον δεν 

αντιτίθεται σ’ αυτό ο Ανάδοχος, ............................, καθόσον δεν είναι δυνατόν να 
διακόπτονται κάθε φορά οι εργασίες εκτέλεσης του έργου ωσότου συνταχθεί και εγκριθεί ο 
ΑΠΕ”  
 Παρ’ όλα αυτά, η καθυστέρηση λήψης σχετικής απόφασης από το Συµβούλιο 
Αρχιτεκτονικής (αρ. πρωτ. 25702/21.07.2016) και η καθυστέρηση καθορισµού ειδικών όρων 
δόµησης από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας (αρ. πρωτ. 21243/21.06.2016) 
που έχει οδηγήσει συνολικά στην καθυστέρηση της έκδοσης οικοδοµικής αδείας για την 
υλοποίηση των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Θέρµης (εξωτερικές 
µεταλλικές κλίµακες, έξοδοι διαφυγής στον περίβολο, διαµορφώσεις), κρίνεται βάσιµη από 
την Υπηρεσία διότι όχι µόνο προκάλεσε αλλά και προκαλεί καθυστέρηση στην έγκαιρη 
αποπεράτωση του έργου, βάσει του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, επιπλέον δε, καθιστά 
απροσδιόριστο το  χρόνο περαίωσής του.  
 Επιπλέον, όπως φαίνεται από το 01.09.2016  έγγραφο του Αντιδηµάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών ο ανάδοχος έλαβε προφορική εντολή να εκτελέσει κατά προτεραιότητα, ενόψει 
έναρξης των τοπικών πρωταθληµάτων, εργασίες οι οποίες θα εξασφάλιζαν την ασφαλή 
χρήση των εγκαταστάσεων τόσο από τις οµάδες όσο και από το κοινό  και να µετατεθεί για 
αργότερα η εκτέλεση εργασιών υποδεέστερης σηµασίας όπως χρωµατισµοί, στέγαστρα στο 
γήπεδο των Ταγαράδων και Θέρµης, εργασίες στο εκδοτήριο εισιτηρίων στο γήπεδο Θέρµης, 
φυτεύσεις στον περίβολο του γηπέδου Θέρµης, αντικατάσταση υαλοπινάκων µε αντίστοιχους 
αδιαφανείς στο γήπεδο Θέρµης,  αποξήλωση υπαρχουσών θυρών και αντικατάσταση τους 
µε νέες στο γήπεδο Ν. Ρυσίου, τοποθέτηση σίτων στα αποδυτήρια Θέρµης, Ν. Ρυσίου και 
Βασιλικών κτλ.   

 Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.8 του Ν.3669/2008(ΦΕΚ116/Α/18.06.08) “ Παράταση 
της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται: 

      α) Είτε µε αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή 
προκύπτει από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου. 
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   β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή µέρος των υπολειποµένων εργασιών, όταν η 
παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του 
συνόλου ή  µέρους των υπολειποµένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας χωρίς 
αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειποµένων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής 
προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση 
της παράτασης αυτής.” 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: 

1)  ότι οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι εξής: 
    ΓΗΠΕ∆Ο ΘΕΡΜΗΣ:  
   - Πλέγµα ασφαλείας κερκίδων(Α.Τ. 1.6.12) 
   -Επικάλυψη αρµών διαστολής µε αρµοκάλυπτρα (Α.Τ. 1.5.2) 
   -Σίτες στα παράθυρα αποδυτηρίων (Α.Τ. 1.6.11, Α.Τ. 1.7.6) 
   -Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε αντίστοιχους οπλισµένους αδιαφανείς (Α.Τ. 1.7.3) 
   -Πέντε νέες εξωτερικές θύρες αλουµινίου ή µεταλλικές (Α.Τ. 1.6.18, Α.Τ. 1.6.9,  Α.Τ. 1.7.6) 
  - Είδη υγιεινής, εξοπλισµός WC κοινού και  WC ΑµεΑ ( .Τ. 1.4.53, Α.Τ. 1.4.55, Α.Τ. 1.4.56) 
   - Χρωµατισµοί (Α.Τ. 1.7.7, Α.Τ. 1.7.8) 
   - Στέγαση στεγάστρου (Α.Τ. 1.7.15) 
  - Προσθήκη µεταλλικών κλιµάκων διαφυγής (Α.Τ. 1.6.6, Α.Τ. 1.7.5, Α.Τ. 1.7.6, Α.Τ. 1.6.13, 

Α.Τ. 1.6.14, Α.Τ. 1.7.6, Α.Τ. 1.2.2, Α.Τ. 1.2.7, Α.Τ. 1.2.9) 
   - Φυτεύσεις στο διάστηµα ανάµεσα στο όριο του οικοπέδου κι τον περίβολο (Α.Τ. 1.1.1, 

Α.Τ. 1.1.3, Α.Τ. 1.1.11, Α.Τ. 1.2.5, Α.Τ. 1.1.5, Α.Τ. 1.2.4, Α.Τ. 1.1.7) 
  - Επισκευή και αναβάθµιση του εκδοτηρίου εισιτηρίων(Α.Τ. 1.1.20, Α.Τ. 1.3.5, Α.Τ. 1.7.9, 

Α.Τ. 1.7.6) 
 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ: 
- Πλέγµα ασφαλείας κερκίδων (Α.Τ. 1.6.12, Α.Τ. 1.6.14, Α.Τ. 1.7.6) 
- Προφίλ αρµών διαστολής (Α.Τ. 1.5.2) 
- Επικάλυψη του ενιαίου στεγάστρου µε πολυκαρβονικά φύλλα (1.7.14) 
- Χρωµατισµοί (Α.Τ. 1.7.7, Α.Τ. 1.7.8) 
- Πλακόστρωση περιβάλλοντα χώρου (Α.Τ. 1.5.4) 
 ΓΗΠΕ∆Ο Ν. ΡΥΣΙΟΥ: 
- Σίτες στα παράθυρα αποδυτηρίων (Α.Τ. 1.6.11, Α.Τ. 1.7.6) 
- Χειρολαβές στα W.C. ΑµεΑ (Α.Τ. 1.6.16) 
- Νέα θύρα στα WC ΑµεΑ (Α.Τ. 1.1.18, Α.Τ. 1.6.1, Α.Τ. 1.6.2, Α.Τ. 1.7.6) 
- Χειρολισθήρας ράµπας ΑµεΑ ( Α.Τ. 1.6.15, Α.Τ. 1.7.6) 
- ∆ιάνοιξη τριών εξωτερικών δίφυλλων θυρών (Α.Τ. 1.1.18, Α.Τ. 1.6.9, Α.Τ. 1.7.6) 
ΓΗΠΕ∆Ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: 
- Αντικατάσταση δύο εσωτερικών θυρών των αποδυτηρίων (Α.Τ. 1.1.19, Α.Τ. 1.6.2, Α.Τ. 

1.5.10) 
- Σίτες στα παράθυρα αποδυτηρίων (Α.Τ. 1.6.11, Α.Τ. 1.7.6) 
 
2) το γεγονός ότι η συνολική ηµεροµηνία περαίωσης του έργου, µετά και την 2η παράταση 
που χορηγήθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 382/19.10.2016 απόφαση του ∆.Σ. είναι η 30η.10.16 που 
έχει ήδη παρέλθει, 
3) την από 21-10-2016 µε αρ.πρωτ. 36531 εµπρόθεσµη αίτησή του, µε την οποία ο 
Ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) 
µήνες, ήτοι έως 31.12.2016, 
4) το γεγονός ότι η έκδοση της οικοδοµικής άδειας για την υλοποίηση των εργασιών στον 
περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Θέρµης είναι ακόµα σε αναµονή λόγω καθυστέρησης 
λήψης σχετικής απόφασης από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (αρ. πρωτ. 25702/21.07.2016) 
αλλά και   καθυστέρησης καθορισµού ειδικών όρων δόµησης από τη ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας (αρ. Πρωτ. 21243/21.06.2016), 
5) την µε αρ. πρωτ. 38725/09-11-2016  3η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου 
κ. Τσιρογιάννη Βασιλείου και την µε αρ. πρωτ. (∆.Τ.Υ.∆.Θ.) 38725/18-11-2016  απόφαση 
αποδοχής αυτής, 
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6)  το γεγονός ότι ο χρόνος υλοποίησης των υπολειπόµενων εργασιών είναι περίπου 2 
µήνες, 
7) το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,    
 
Η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης µε αναθεώρηση µέχρι 28-02-2017  ήτοι 
παράταση τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 48 §8 του Ν.3669/08 και το 
χρονοδιάγραµµα του έργου, επιφυλασσόµενοι για την επικείµενη έκδοση αδείας δόµησης για 
την εκτέλεση των εργασιών του γηπέδου Θέρµης, η πιθανή καθυστέρηση έκδοσης της 
οποίας θα επιφέρει περαιτέρω  απαιτήσεις και καθυστερήσεις. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 
3669/2008, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Χορηγεί παράταση µε αναθεώρηση µέχρι 28-02-2017  ήτοι παράταση τεσσάρων (4) 
µηνών, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και σύµφωνα µε το άρθρο 48 §8 
του Ν.3669/08 και το χρονοδιάγραµµα του έργου «Συντηρήσεις µικροκατασκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων»  επιφυλασσόµενο για την επικείµενη έκδοση αδείας δόµησης 
εκ της Υ.∆ΟΜ. για την εκτέλεση των εργασιών του γηπέδου Θέρµης, η πιθανή καθυστέρηση 
έκδοσης της οποίας θα επιφέρει περαιτέρω  απαιτήσεις και καθυστερήσεις. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 512/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

           
    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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