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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα  15-09-2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.  Πρωτ. : οικ186790 

    Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού  Έργων και Υποδομών     
ΔΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

  

Ταχ. Δ/νση :  Λ. Συγγρού 80-88,     
Ταχ. Κώδικας : 117 41,  Αθήνα   
Πληροφορίες: Λ. Μπαζής,    
Τηλέφωνο : 213 2065340                           
Fax : 213 2065003 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Επιβολή ποινικών ρητρών στα πλαίσια του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1,2,3Α,4Β ΚΑΙ 5 ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ» προϋπολογισμού: 11.500.000,00 € με το Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΜΙΚΗ ΑΕ» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145Α) «'Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των 
Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεών τους» οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα 
έργα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

3. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.   

4. Το Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο 
Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας 
για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.   

5. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

6. Την από 02-10-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του   Περιφερειάρχη 
Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : «ΜΙΚΗ Α.Ε.»  
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7. Το άρθρο 48 του Ν.3669/08 περί προθεσμιών  

8. Το άρθρο  49 του Ν.3669/08 περί ποινικών ρητρών για υπέρβαση προθεσμιών του έργου. 

9. Την αριθ.898/2017 (Α.Δ.Α.:72167Λ7-Ι9Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής,  με την οποία χορηγήθηκε παράταση 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. εκτέλεση του έργου. 

10. Την αριθ.1381/2017 (Α.Δ.Α.:6Η6Χ7Λ7-61Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής,  με την οποία αποφασίστηκε η 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».  

11. Την αριθ.2135/2017 (Α.Δ.Α.:ΨΕΧΝ7Λ7-5Ο8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής,  με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 
κατά (4) μήνες, ήτοι έως τις 31-10-2017. Οι τρείς μήνες εξ αυτών, οι οποίοι αφορούν την 
υποκατάσταση αναδόχου, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και γι αυτούς 
επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες και είναι χωρίς αναθεώρηση.   

12. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος. 

 

Και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις “περί κατασκευής Δημοσίων Έργων” του Ν.4412/2016, που 
ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 «Κύρωση 
της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των 
Δημοσίων έργων. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08  : «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. β) Είτε "χωρίς 
αναθεώρηση", για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται 
σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των 
υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας "χωρίς αναθεώρηση" για το σύνολο των υπολειπόμενων 
εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 
ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτή».  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 &2 του Ν.3669/08: « 1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές 
ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με 
υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. 
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Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών 
ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν 
ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 
ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις της. 2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα 
υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) 
της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες 
μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για 
κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση 
ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το 
ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που 
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν 
συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.» 

4. Με την Οικ.95125/16-06-2017 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας υπολογίστηκαν  ποιν ικές  
ρήτρες  ποσού 512,72€ /ημέρα για χρονική διάρκεια 20% της προβλεπόμενης από την σύμβαση 
αρχικής συνολικής προθεσμίας, ήτοι για 134 ημέρες και ποσού 683,63 €/ημέρα για χρονική 
διάρκεια 15% της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, ήτοι για 100 
ημέρες. 

5. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η  επιβολή  ποιν ικών  ρητρών  ποσού 512,72€ /ημέρα για 
κάθε μία από τις εξήντα δύο (62) ημέρες από 30-04-2017 ως και την 30-06-2017. 

6. Με την αριθ.2135/2017 (Α.Δ.Α.:ΨΕΧΝ7Λ7-5Ο8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, χορηγήθηκε νέα:  «παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (4) 
μήνες, ήτοι έως τις 31-10-2017. Οι τρείς μήνες εξ αυτών, οι οποίοι αφορούν την υποκατάσταση 
αναδόχου, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και γι αυτούς επιβάλλονται οι σχετικές 
ποινικές ρήτρες και είναι χωρίς αναθεώρηση».   

7. Από τους τρεις ανωτέρω μήνες, (ήτοι 92 ημερολογιακές ημέρες)  από 01-08-2017 έως 31-10-2017 
που χορηγήθηκαν ως παράτασης προθεσμίας με ρήτρες,  για κάθε μία από τις εβδομήντα δύο 
(72) πρώτες ημέρες υπολογίζεται ρήτρα 512,72€ /ημέρα, (62ημέρες +72 ημέρες=134 ημέρες ήτοι 
15% της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας), ενώ για κάθε μία 
από τις υπόλοιπες είκοσι (20) ημέρες μέχρι τις 92 ημέρες, υπολογίζεται ρήτρα 683,63 €/ημέρα.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την  επιβολή  ποιν ικής  ρήτρας  ποσού 512,72€ /ημέρα για κάθε μία από τις εβδομήντα δύο 
(72) ημέρες από 01-08-2017 ως και την 11-10-2017 και ποσού 683,63 €/ημέρα για τις υπόλοιπες 
είκοσι (20) ημέρες από 12-10-2017 ως και την 31-10-2017, για το σύνολο των 72+20=92 ημερών, 
που χορηγήθηκαν ως παράταση προθεσμίας με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, στα  
πλαίσια  της  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1,2,3Α,4Β ΚΑΙ 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ», 
αναδόχου «ΜΙΚΗ ΑΕ».   
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Η επιβολή των ποινικών ρητρών αρχίζει μετά το πέρας του ενός μήνα  παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου, που χορηγήθηκε χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι από 
την 01-08-2017. 

 
Κοινοποίηση: 

Ανάδοχο εταιρεία: 
ΜΙΚΗ ΑΕ 
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 119 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ταχ. κωδικός: 17122 
Τηλέφωνο: +30 2109402460 
Φαξ: +30 2109480164 

     (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ FAX) 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Τμ. Κ.Ε.-Η/Μ.Ε  
2. Φ.Ε. (Μπαζής) 
3. Χ.Α. 

H αν.  Προϊσταμένη 
Τ.Κ.Ε.Η-Μ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α. 

 
 

Ελένη Πλιάκα  
Πολιτικός Μηχανικός 
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