
 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1735/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 07-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 138907 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 04-07-2017. 
 

Θέμα 12ο   
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Προσθήκη δύο υπογείων και 
επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β και 5 και ανάπλαση 
περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά», της αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Χρυσικός Φώτιος 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες που θα εκτελεστούν σε δύο 

γειτονικά οικόπεδα ιδιοκτησίας του Μ. Φ. Ι. Το Οικόπεδο Α επί των οδών Στ. Δέλτα 8 και Εκάλης 

2  (Ο.Τ. 221) και το Οικόπεδο Β επί των οδών Εκάλης 7 και Αιγίνης 11 Ο.Τ. 223 Α που 

βρίσκονται στον Δήμο Κηφισιάς. 

Προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: α) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, 

ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 1 (κεντρικό κτίριο), β) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, 

ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 2 (εργαστήρια φυτοπαθολογίας), γ) η πλήρης επισκευή, 

αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 3Α (εργαστήρια ελέγχου γεωργικών φαρμάκων 
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και φυτοφαρμακευτικής) και η πλήρης κατασκευή του υπογείου της προσθήκης στο υπάρχον 

κτίριο 3Α (κτίριο 3Β), δ) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 4Β 

και η κατασκευή του υπογείου της προσθήκης στο υπάρχον κτίριο 4Β  (εργαστήρια ιολογίας και 

βακτηριολογίας), ε) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 5 (κτίριο 

αποθηκών και οικίας φύλακα) και στ) η αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου 

στα οικόπεδα Α και Β.  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Στις 02-10-2013 υπογράφηκε η 

σύμβαση κατασκευής του έργου, για ποσό 5.635.000,01 € (συμπεριλαμβανομένης της 

αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Με την 5353/22-12-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 

εντάχθηκε η Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 50003851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020». 

 Με την αριθμ. 898/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  

εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι δύο 

(122) ημέρες, ήτοι έως 30-06-2017,  εκ των οποίων οι εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση 

(χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου) και οι υπόλοιπες εξήντα δύο (62) ημέρες 

χωρίς αναθεώρηση (με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 48 και 49 του Ν.3669/08. 

 Με την 1381/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 

στις 30-5-2017 (ΑΔΑ: 6Η6Χ7Λ7-61Π) η  υποκατάστασης της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ» από την 

εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» και η συμπλήρωση των  εγγυητικών 

επιστολών καλής εκτέλεσης και αντικατάστασης κρατήσεων με την αρ. πρωτ. 9/5-5-2017 

επιστολή της «ATTICA BANK».  

 Με την από 30-5-2017 αίτηση της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 111196/ 30-05-2017), η  Ανάδοχος 

εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών κατά 

τέσσερις (4) μήνες  ήτοι ως 30-10-2017.  

 Με το αρ. πρωτ. οικ 138740/04-07-2017 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού  Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής την γνώμη της σχετικά 

με  την χρονική παράταση προθεσμίας περαίωσης.   

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι παράγοντες που στοιχειοθετούν την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά (4) 

μήνες, ήτοι έως 30-10-2017 και που τέθηκαν και από τον Ανάδοχο είναι οι κάτωθι: 

 

Α)  H διαδικασία υποκατάστασης αναδόχου εταιρείας, για την οποία απαιτήθηκε διάστημα 2,5 

μηνών, και συγκεκριμένα: Την 14-03-2017 η Ανάδοχος εταιρεία, «ΜΙΚΗ ΑΕ», μας 

γνωστοποίησε την απόσχιση του Κατασκευαστικού Κλάδου Δημοσίων Έργων της εταιρείας 

«ΜΙΚΗ ΑΕ» και την  απορρόφησή του από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». 

Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας της υποκατάστασης, και η έγκρισή της στις 

30-5-2017 με την 1381/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Στο διάστημα αυτό, η εταιρεία «ΜΙΚΗ ΑΕ» δεν ήταν δυνατό να εκτελεί εργασίες πέραν αυτών 

που ήταν απαραίτητες για  την εξασφάλιση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την τήρηση 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας εργοταξίου, και η «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  δεν 
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μπορούσε να αναλάβει την εκτέλεση του έργου πριν την εγκριτική απόφαση της 

υποκατάστασης (για προφανείς  Φορολογικούς και Ασφαλιστικούς λόγους).  

Β)  H διαδικασία επίλυσης των ζητημάτων στην εφαρμογή της στατικής μελέτης του κτιρίου 1, η 

οποία είχε επίπτωση συνολικά στην χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου 1 μήνα και 

συγκεκριμένα: Ο Ανάδοχος με τα αρ. 45811/2-3-2017, 49474/7-3-2017 και 45791/2-3-2017 

πρωτ. ΔΤΕΠΑ έγγραφά του, επισημαίνει τα ανακύψαντα ζητήματα στην εφαρμογή της 

στατικής μελέτης του κτιρίου 1, και καταθέτει  προτάσεις όπως αυτές περιγράφηκαν από τον 

μελετητή, στις κοινές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του μελετητή, 

επιβλέποντος και αναδόχου. Η Υπηρεσία απέστειλε στον μελετητή τα αριθμ. πρωτ. 

45791/17-3-2017 και 49474/17-3-2017 έγγραφα για την σύμφωνη γνώμη του. Ο ανάδοχος 

την 23-6-2017 (με το αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 129493 έγγραφό του), υπέβαλλε στην Υπηρεσία την 

σύμφωνη γνώμη του μελετητή επί των εγγράφων και των σχεδίων που του είχαν αποσταλεί. 

Σωρρευτικά, η καθυστέρηση στην χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου, εξ ‘ αυτού του 

λόγου, είναι 1 μήνας.  

Γ)  Για την διαδικασία εγκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» 

στο έργο, η Υπηρεσία θεωρεί εύλογο διάστημα το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) 

ημερών, ήτοι μισού (1/2) μήνα. 

 Συγκεκριμένα για την εγκατάστασή του στο έργο, ο ανάδοχος ζητά να του αναγνωριστεί το 

διάστημα του ενός μήνα, για την πρόσληψη προσωπικού, την σύναψη νέων συμφωνητικών 

με υπεργολάβους και το κλείσιμο (νέων) συμφωνιών με τους προμηθευτές. 

Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογο και επαρκές διάστημα για την εγκατάσταση του εργοταξίου το 

διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών ήτοι μισό (1/2) μήνα. 

Από συνεκτίμηση των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας, η 

καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου 

εταιρείας, ενώ ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση των υπολειπόμενων 

εργασιών ανέρχεται σε (4) μήνες ήτοι έως τις 30-10-2017.  

Ο εν λόγω χρόνος είναι απαραίτητος για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και 

κρίνεται σκόπιμος για το συμφέρον του έργου.   

ΚΙ  ΕΠΕΙΔΗ : 

 Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 

Δημοσίων Έργων …» και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 48 περί παρατάσεων των 

προθεσμιών περαίωσης των έργων.   

 Η αίτηση του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 30-05-2017,  ένα μήνα πριν την λήξη 

της συμβατικής προθεσμίας (30-06-2017).  

 Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία «γεννήθηκαν» εντός της 

χρονικής περιόδου παράτασης προθεσμίας του έργου που είχε χορηγηθεί στον Ανάδοχο, 

χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητά του και χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών.  

 Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του 

έργου. 

 Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, όπως αυτοί αναπτύσσονται ανωτέρω, ο δε 

χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών κρίνεται απαραίτητος για  την ολοκλήρωση των  εργασιών.   

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 
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3Α, 4Β και 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

στην Κηφισιά», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΙΚΗ ΑΕ» κατά (4)  μήνες ήτοι έως 

τις 30-10-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08, για όλους τους 

λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της. 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να 
ληφθεί Νομική Γνωμάτευση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης  
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
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