
                   
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 30η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1381/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 107842 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 25-05-2017. 
 

Θέμα 1ο  εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του αρ. 21/2017 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής και κατακύρωση των 
Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου και συμπλήρωση εγγυητικών επιστολών με την αρ. πρωτ. 9/5-5-
2017 επιστολή της «ATTICA BANK», του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2, 3Α, 4Β & 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ». 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμαπούλου Αικατερίνη 
 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ Κύρκο, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Την με αρ. 683/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, και η κατακύρωση 
του έργου στην εργοληπτική εταιρία «ΜΙΚΗ ΑΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51%. 

2. Την από  02-10-2013  σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
5.635.000,01 ευρώ, μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» και της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΜΙΚΗ Α.Ε.» 

3. Τις υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές της ATTICA BANK για το έργο: 
Α) υπ’ αριθμ LD1327000029/27-09-2013  Καλής Εκτέλεσης, ποσού 455.523,00 € 
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Β) υπ’ αριθμ LD1326700025/24-09-2013  Καλής Εκτέλεσης, (ως πρόσθετη εγγύηση), αρχικού ποσού 
3.118.661,00, η οποία ισχύει πλέον για το ποσό των 801.720,80 €, με βάση την υπ. αριθμ. 
702/27-01-2017 (ΑΔΑ 6ΞΔΔ7Λ7-0ΚΙ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α.   

Γ) υπ’ αριθμ LD1501400015/14-01-2015 Αντικατάστασης Κρατήσεων, ποσού 12.000,00 €  
4. Την με αρ. πρωτ. 55394/14-03-2017 κοινή αίτηση των εταιρειών «ΜΙΚΗ ΑΕ» και «ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»  με την οποία γνωστοποιείται η απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού 
κλάδου Δημοσίων Έργων της «ΜΙΚΗ ΑΕ» και η απορρόφησή του από την «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του ΚΝ 
2190/1920, μετά των (14) συνημμένων της. 

5. Την από 07-04-2017 αίτηση της εταιρείας «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»  (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 
75397/07-04-2017) με την οποία υποβλήθηκαν (7) συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως 
ζητήθηκαν με το υπ΄αρ.161958/28-03-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, ως ακολούθως:  

6. Την με αρ. 26/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
7. Το με αρ. πρωτ. 66044/4-5-2017 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 

Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων (ΔΤΕΠΑ 72397/05-04-2017), κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
55394/22-3-2017ερωτήματός της Δ.Τ.Ε.Π.Α.  

8. Την με αρ. πρωτ. 76546/10-04-2017 επιστολή της ATTICA BANK  
9. Το από 12-04-2017 κοινό αίτημα των εταιρειών «ΜΙΚΗ ΑΕ» και «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». 

(αρ. πρωτ.  ΔΤΕΠΑ78907/12-4-2017) για έγκριση υποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 65 
παρ. 2 του Ν. 3669/2008, χωρίς την απαλλαγή της αρχικής Αναδόχου (ΜΙΚΗ Α.Ε.) από τις 
ευθύνες της έναντι του κυρίου του έργου.  

10. Την με αρ. πρωτ. 9/5-5-2017 επιστολή της «ATTICA BANK» (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 92793/09-05-
2017) περί σωρευτικής ισχύος των εγγυητικών επιστολών του έργου, υπέρ των εταιρειών «ΜΙΚΗ 
ΑΕ» και «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» .  

11. Το με αρ. πρωτ. 97025/11-5-2017 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων (ΔΤΕΠΑ 97861/12-05-2017), κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
92793/10-5-2017 ερωτήματός της Δ.Τ.Ε.Π.Α.  

12. Τα άρθρα 1 παρ. 1 περ. ε’ και 4 του Ν. 2166/1993 (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.) 

13. Το άρθρο 65 του Ν.3669/2008 περί «υποκατάστασης».  
14. Το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 περί «υποκατάστασης» και την περ. δ.ββ, παρ.1, του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016 περί «τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους». 
15. Την από 19-5-2017 υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών περί ισχύος δικαιολογητικών (αρ. 

πρωτ. ΔΤΕΠΑ 103329/19-05-2017) (με τα συνημμένα της) 
Και επειδή : 
1. Με την με αρ. 683/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, και η κατακύρωση 
του έργου στην εργοληπτική εταιρία «ΜΙΚΗ ΑΕ»,  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51%. 

2. Με την αρ. πρωτ. 781373/08-03-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η. εγκρίθηκε η  απορρόφηση από 
την Ανώνυμη Εταιρία  με δ.τ. «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». του αποσχισθέντος κατασκευαστικού 
κλάδου δημοσίων έργων της Ανώνυμης Εταιρίας  με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ». 

3. Με την αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 55394/14-03-2017 κοινή αίτηση των εταιρειών «ΜΙΚΗ ΑΕ» και 
«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»  μας  γνωστοποιήθηκε  η απόσχιση και εισφορά του 
κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «ΜΙΚΗ ΑΕ» και η απορρόφησή του από την 
«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».  

4. Σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993, με τον οποίο θεσπίσθηκαν φορολογικές απαλλαγές και άλλες 
διευκολύνσεις για τις συγχωνευόμενες ή μετασχηματιζόμενες εν γένει εταιρείες, προβλέπεται 
μεταξύ άλλων η απόσχιση κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση και η εισφορά του σε 
λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία. 

5. Με το από 12-4-2017 κοινό αίτημα των εταιρειών «ΜΙΚΗ ΑΕ» και «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». 
(αρ. πρωτ.  ΔΤΕΠΑ78907/12-4-2017), ζητείται η  έγκριση υποκατάστασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 3669/2008, χωρίς την απαλλαγή της αρχικής Αναδόχου (ΜΙΚΗ Α.Ε.) 
από τις ευθύνες της έναντι του κυρίου του έργου.  

6. Με το αρ. πρωτ. 66044/4-5-2017 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων μας γνωστοποιήθηκε ότι στην περίπτωση της  
απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «ΜΙΚΗ ΑΕ» και 
απορρόφησής του από την «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
υποκατάστασης του άρθρου 65 του ν3669/2008 , τηρουμένων των ειδικών προϋποθέσεων που 
θέτει η με αρ. 26/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (εξακρίβωση στοιχείων καταλληλότητας)  

7. Σύμφωνα με την απόφαση 26/2015 της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για ανάλογη περίπτωση γνωμοδότησε 
ότι η ως άνω μεταβολή «εντασσόμενη στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, 
δεν μπορεί να επέλθει αυτόματα, αλλά απαιτείται η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του 
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άρθρου 65 του ν. 3669/2008 (π.χ. εξακρίβωση των προσόντων καταλληλότητας της νέας 
εταιρείας και η παροχή εχεγγύων για την εκτέλεση του έργου, δηλώσεις για τον προσδιορισμό της 
ευθύνης εκάστης εκ των εμπλεκομένων εταιρειών, αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτέλεσης στο όνομα της νέας εταιρείας, τροποποίηση κοινοπρακτικού) και η έγκριση της 
αναθέτουσας αρχής». 

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, επισημαίνεται ότι «η συνδρομή των προϋποθέσεων που καθιστούν 
επιτρεπτή την αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου (“υποκατάσταση”) θα πρέπει να ελέγχεται 
κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά». 

8. Με το από 07-04-2017 Πρακτικό (απόφαση) Δ.Σ., η εταιρεία «ΜΙΚΗ ΑΕ», αποφάσισε την 
«Σωρευτική αναδοχή από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», του συνόλου των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από εγγυητικές επιστολές, οι οποίες είχαν εκδοθεί υπέρ της 
εταιρείας ΜΙΚΗ ΑΕ, από την ΑTTICA BANK» 

9. Με το από 07-04-2017 Πρακτικό (απόφαση) Δ.Σ. η εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», 
αποφάσισε την περί «Σωρευτική αναδοχή του συνόλου των υποχρεώσεων, που απορρέουν από 
εγγυητικές επιστολές, οι οποίες είχαν εκδοθεί υπέρ της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΑΕ», από την ΑTTICA 
BANK» 

10. Με την αρ. πρωτ. 9/5-5-2017 επιστολή της, η «ATTICA BANK» μας γνωστοποίησε ότι: « οι 
εγγυητικές επιστολές του έργου του θέματος οι οποίες έχουν εκδοθεί υπέρ της εταιρίας με δ.τ. 
«ΜΙΚΗ ΑΕ» εξακολουθούν να ισχύουν σωρευτικά τόσο υπέρ της εταιρείας με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», όσο 
και υπέρ της εταιρίας με δ.τ. «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», για την εκτέλεση του εν λόγω έργου 
από αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης των εν λόγω εγγυητικών επιστολών, η εγγυητική ευθύνη της 
Τράπεζας ανεξαρτήτως του υπέρ ου προσώπου για το οποίο ζητείται η κατάπτωση, περιορίζεται 
εξαντλείται και παύει με την καταβολή των εγγυητικών επιστολών και μόνο». 

11. Με το με αρ. πρωτ. 97025/11-5-2017 έγγραφό του, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων (ΔΤΕΠΑ 97861/12-05-2017), κατόπιν του με αρ. πρωτ. 
92793/10-5-2017 ερωτήματός της Δ.Τ.Ε.Π.Α., γνωμοδότησε ότι «οι εκδοθείσες υπέρ τη 
εταιρείας «ΜΙΚΗ ΑΕ» εγγυητικές επιστολές ισχύουν σωρευτικά και για την εταιρία «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

12. Με την από 19-5-2017 υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών περί ισχύος δικαιολογητικών (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΑ 103329/19-05-2017) (με τα συνημμένα της) προσκομίστηκαν όσα δικαιολογητικά 
είχε λήξει η ισχύς τους. 

13. Έχουν υποβληθεί, ελεγχθεί και βρίσκονται σε ισχύ όλα τα στοιχεία που αφορούν στην τήρηση των 
«ειδικών προϋποθέσεων» του άρθρου 65 του ν. 3669/2008 σύμφωνα με την 26/2015 απόφαση 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

14. Σύμφωνα με το αρ.65 του Ν.3669/2008: « η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην 
κατασκευή μέρους ή όλου του έργου απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής. Η 
έγκριση της υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταμένη αρχή μετά από πρόταση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας..» 

15. Συνεπίκουρα και σύμφωνα με τον νέο νόμο 4412/2016, στο άρθρο 164 παρ.1: «Η 
υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 132», στο οποίο αναφέρεται: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-
πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:….. δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά 
εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:…. 
ββ)ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
1. Την έγκριση της υποκατάστασης της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2, 3Α, 4Β & 5 ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ», από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», λόγω της απόσχισης και της 
εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της εταιρείας με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», και 
απορρόφησής του από την εταιρεία με δ.τ. «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».  

2. Την συμπλήρωση των  υπ’ αριθμ. Εγγυητικών Επιστολών : 
Α) LD1327000029/27-09-2013  Καλής Εκτέλεσης, ποσού 455.523,00 € 
Β) LD1326700025/24-09-2013  Καλής Εκτέλεσης, ποσού  801.720,80 €,  
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Γ) LD1501400015/14-01-2015 Αντικατάστασης Κρατήσεων, ποσού 12.000,00 € 
με την αρ. πρωτ. 9/5-5-2017 επιστολή της «ATTICA BANK», σύμφωνα με την οποία «οι ανωτέρω 

εγγυητικές επιστολές του έργου του θέματος οι οποίες έχουν εκδοθεί υπέρ της εταιρίας «ΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ» 
εξακολουθούν να ισχύουν σωρευτικά τόσο υπέρ της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», όσο και υπέρ της εταιρίας «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», για την εκτέλεση του εν λόγω έργου από αυτή». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της. 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση της υποκατάστασης της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2, 
3Α, 4Β & 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ», από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», λόγω της απόσχισης και της εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου 
Δημοσίων Έργων της εταιρείας με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», και απορρόφησής του από την εταιρεία με δ.τ. 
«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».  

2. Την συμπλήρωση των  υπ’ αριθμ. Εγγυητικών Επιστολών : 
Α) LD1327000029/27-09-2013  Καλής Εκτέλεσης, ποσού 455.523,00 € 
Β) LD1326700025/24-09-2013  Καλής Εκτέλεσης, ποσού  801.720,80 €,  
Γ) LD1501400015/14-01-2015 Αντικατάστασης Κρατήσεων, ποσού 12.000,00 € 

 με την αρ. πρωτ. 9/5-5-2017 επιστολή της «ATTICA BANK», σύμφωνα με την οποία «οι ανωτέρω 
εγγυητικές επιστολές του έργου του θέματος οι οποίες έχουν εκδοθεί υπέρ της εταιρίας «ΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ» 
εξακολουθούν να ισχύουν σωρευτικά τόσο υπέρ της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΙΚΗ ΑΕ», όσο και υπέρ της εταιρίας 
«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», για την εκτέλεση του εν λόγω έργου από αυτή». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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