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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                   
 
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 80η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3933/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 257357 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 20-12-2018. 
 

Θέμα 45ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», αναδόχου 
εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ: 259170/24-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων 
Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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1. του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. του 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 και ειδικότερα του άρθρου 48 του 
Ν.3669/08,   

3. του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ.44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» και την υπ΄αρ.66313/24553/2017 Aπόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕK3051/Β’/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του  
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. 37419/13479/11-05-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β’/00-05-2018) «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, 

4. των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των 
Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της 
Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 
λαμβάνοντας υπόψη 
α. το ιστορικό του έργου: 
1. η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με προϋπολογισμό 

17.296.260,00 € με ΦΠΑ, πλην του Εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς και της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά, 

2. με την υπ΄ αρ. 5355/20-02-2014 Απόφαση  του Περιφερειάρχη Αττικής, έγινε η ένταξη της 
Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». με κωδικό MIS 
474403, 

3. την 26-02-2014, υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού – Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής 
Προστασίας για το έργο του θέματος, 

4. με την υπ΄αρ.153833/29-07-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου πλην της διακήρυξης, 

5. με την υπ΄αρ.1791/1-8-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίστηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση και η δημοπράτηση του 
έργου, 

6. με την υπ αρ.2139/22-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 30-09-2014 και η κατακύρωση του 
διαγωνισμού στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» μέση έκπτωση (Εμ) πενήντα πέντε και τριάντα έξι 
εκατοστά επί τοις εκατό (55,36%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 

7. την 06η-02-2015, υπογράφτηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της αναδόχου εταιρείας,  ποσού 7.721.326,73 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης δώδεκα 
(12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 06-02-2016, 

8. με την υπ΄αρ.πρωτ.244837/18-12-2015 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου, 

9. με την υπ΄αρ.1160/27-5-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:7ΗΗ87Λ7-ΧΒΔ), εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου του θέματος κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-03-2016, 
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10. με την υπ΄αρ.2489/26-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:ΩΔ137Λ7-670), εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου του θέματος κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19-5-2016, 

11. με την υπ΄αρ.987/5-5-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 65Α87Λ7-6ΚΛ), εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου του θέματος κατά διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 07-02-2017, 

12. με την υπ΄αρ.πρωτ.2465/30-06-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, έγινε η ένταξη της 
Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Β ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική  
2014-2020», με κωδικό MIS 5001164, 

13. με την υπ΄αρ.οικ/144533/28-07-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίστηκε η 
συνέχιση της εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, 

14. με το από 27-09-2016 συνταχθέν Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, διαβιβάστηκαν στην  
Δ.Τ.Ε.Π.Α. από τη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.Ν. οι φάκελοι του έργου, 

15. με το από 13-01-2017 (αρ. πρωτ.8168/13-1-17/ΔΤΕΠΑ) αίτημά του, ο ανάδοχος ζήτησε τη 
διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2.γ. του άρθρου 62 του Ν.3669/08,  

16. με την υπ΄αρ.22308/02-02-17 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Α. εγκρίθηκε ο 2ος 
Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, 

17. με την υπ΄αρ.174/03-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:ΨΩΨΒ7Λ7-4ΚΤ), εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου του θέματος κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-04-2017, 

18. με την υπ’ αρ.860/07-04-2017 (ΑΔΑ:7ΦΦΘ7Λ7-0ΥΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (03) 
μήνες, δηλαδή μέχρι την 07-07-2017, 

19. με την υπ΄αρ.2136/03-08-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:6ΚΛΦ7Λ7-00Ρ), εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
του θέματος κατά τρεις (03) μήνες, δηλαδή μέχρι 07-10-2017, 

20. με την υπ΄αρ.2701/18-10-17 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ:7ΑΒΑ7Λ7-8Ι0), 
εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (03) μήνες, δηλαδή μέχρι 
07-01-2018, 

21. ο ανάδοχος με την από 30-11-2017 (αρ.πρωτ.249993/30-11-17/ΔΤΕΠΑ) επιστολή του  αιτήθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 
07-04-2018, 

22. με το υπ΄αρ.οικ.4217/14-12-2017 έγγραφο ΕΥΔΕΠ/ΠΑ διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία η οριστική 
έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης του έργου, όπου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 5 - 
Προτεινόμενα Διορθωτικά μέτρα τέθηκε προθεσμία δύο μηνών, ήτοι μέχρι 15-2-2018, για τη 
σύνταξη πλήρους χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του,  

23. με την α.π.545/22-01-2018 (α.π.15218/22-01-2018 ΔΤΕΠΑ) επιστολή του ο ανάδοχος υπέβαλε 
χρονοδιάγραμμα με ημερομηνία λήξης την 31-12-2018, παρότι την 30-11-2017 αιτήθηκε 
παράταση μέχρι 07-4-18, 

24. με το υπ΄αρ.15218/01-02-2018 έγγραφο ΤΚΕ-Η/ΜΕ ζητήθηκε από τον ανάδοχο η υποβολή 
αιτήματος παράτασης αντίστοιχης του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, αίτημα στο οποίο ο 
ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε,  

25. με την υπ’ αρ.510/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:ΨΞΜΤ7Λ7-6Β4), εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου του θέματος μέχρι 31-12-2018, 

26. με το α.π.686/10-8-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων ΠΕ Πειραιά και Νήσων, διατυπώθηκε γνώμη για την Οριακή Προθεσμία,  

27. με το α.π.οικ.240356/30-11-2018 έγγραφο ΔΤΕΠΑ ζητήθηκε η έγκαιρη υποβολή σχετικού 
αιτήματος παράτασης,  

28. με την α.π.711/17-12-2018 (α.π.253756/18-12-2018 ΔΤΕΠΑ) επιστολή του ο ανάδοχος έθεσε 
προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος παράτασης, μεταξύ των οποίων και οικονομικές, 

29. με το από 21-12-2018 έγγραφο του ΤΚΕ-Η/ΜΕ διατυπώθηκε η γνώμη της Δ/σας Υπηρεσίας του 
έργου, 

30. με το α.π. οικ. 260117/24-12-2018 έγγραφο ΔΤΕΠΑ ζητήθηκε η γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΑ σχετικά 
με την παράταση. 
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β. το αντικείμενο του έργου: 
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η αποκατάσταση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός 
του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται 
από τις οδούς Κλεισόβης, Οικονόμου, Μ. Χατζηκυριακού και Ι. Χατζηκυριακού στον Πειραιά και είναι 
ιδιοκτησία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Το κτίριο του Χατζηκυριάκειου 
Ορφανοτροφείου Θηλέων Πειραιώς αρχικά, και στη συνέχεια μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο 
του, έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
και στη συνέχεια από το ΥΠΠΟ σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 994/Β/6-12-1991. Το 
κτίριο υπέστη περιορισμένες ζημιές κατά τον σεισμό του 1981, ενώ κατά το σεισμό της 7ης 
Σεπτεμβρίου 1999 δημιουργήθηκαν στο κτίριο πολύ πιο σημαντικές βλάβες, κυρίως στα σημεία 
όπου έγιναν παλαιότερες επεμβάσεις υποστήριξης και αποκατάστασης.   
Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί: α) οι εργασίες τσιμεντενέσεων και μανδύα εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος σε όλο το κτίριο, β) οι εργασίες ενισχυμένης τσιμεντοκονίας στις φέρουσες 
τοιχοποιίες του αιθρίου και των δύο διατηρούμενων κλιμακοστασίων, γ) τα  σύμμεικτα δάπεδα, δ) τα 
βιομηχανικά δάπεδα του κτιρίου, ε) οι εσωτερικές τοιχοποιίες του υπογείου, του ισογείου και του Α’ 
ορόφου, στ) τα επιχρίσματα του κτιρίου σε ποσοστό 95% περίπου, ζ) οι χρωματισμοί σε τμήμα στο 
αίθριο, η) έχει ολοκληρωθεί ο μεταλλικός σκελετός του παταριού στο ισόγειο, θ) έχει ολοκληρωθεί ο 
μεταλλικός σκελετός των δύο κλιμακοστασίων (κλιμακ. 1 και κλιμακ. 2), ι) έχει κατασκευασθεί ο 
φέρον οργανισμός της στέγης του κτιρίου, εκτός της περιοχής των πύργων, κ) έχουν κατασκευασθεί 
τα ξύλινα παράθυρα του αίθριου, στο σύνολό τους, χωρίς τους υαλοπίνακες και τα παράθυρα των 
όψεων σε ποσοστό 40% περίπου, χωρίς τους υαλοπίνακες και λ) έχει κατασκευασθεί το μεγαλύτερο 
μέρος των υποδομών της ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικών, κλιματισμού (σωληνώσεις, 
αεραγωγοί,καλωδίωση, εσχάρες κλπ.) στους χώρους του υπογείου, ισογείου και Α’ ορόφου.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 65% 
περίπου του συνολικού φυσικού  αντικειμένου. 
 
γ. τις απόψεις της Υπηρεσίας για την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου: 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.3669/08:  

(…) Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους 
εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη 
σύμβαση δοκιμές (…)  

Μέχρι 31-12-2018, ημερομηνία λήξης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της σύμβασης και οι προβλεπόμενες δοκιμές του έργου. Η αδυναμία 
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, εντός της ισχύουσας εγκεκριμένης παράτασης, οφείλεται 
στο γεγονός ότι η διαδικασία της αναθεώρησης της Άδειας Δόμησης του έργου, λόγω αλλαγής στη 
στατική μελέτη του έργου και λόγω των προσαρμογών εξαιτίας αυτής, στην αρχιτεκτονική και Η/Μ 
μελέτη του έργου, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, όπως επίσης δεν έχει υλοποιηθεί η 
κατασκευή του κτιρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων και του καναλιού διασύνδεσής του με το 
Ορφανοτροφείο (κατασκευή που δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης).  
Από την Υπηρεσία Δόμησης Πειραιά γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των 
αρχιτεκτονικών και των στατικών σχεδίων-υπολογισμών, του  υποβληθέντος φακέλου για την 
αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης του έργου, ενώ είναι σε διαδικασία ελέγχου τα Η/Μ σχέδια-
υπολογισμοί και εκτιμάτε ότι, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εκδοθεί η αναθεώρηση της Άδειας 
Δόμησης του έργου του θέματος. Η Υπηρεσία εν συνεχεία θα μπορεί να προβεί στην έγκριση του 
3ου ΑΠΕ, με τον οποίο θα προσαρμοστούν οι τιμές και οι ποσότητες των εργασιών, σύμφωνα με 
την αναθεωρημένη μελέτη του έργου.  
Όσο αφορά στην κατασκευή του κτιρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων και του καναλιού διασύνδεσής 
του με το Ορφανοτροφείο, έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες, πλην όμως εκκρεμεί η 
αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης ως προς τις μελέτες αυτές, η οποία, όπως πληροφορηθήκαμε 
από την Υπηρεσία Δόμησης του Πειραιά, θα μπορεί να υλοποιηθεί μετά την έκδοση της 
αναθεώρησης λόγω της αλλαγής της στατικής μελέτης του έργου, η έκδοση της οποίας θα 
πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των Η/Μ σχεδίων-υπολογισμών. 
Εν συνεχεία, θα είναι εφικτή η δημοπράτηση της κατασκευής του κτιρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων 
και του καναλιού διασύνδεσής του με το Ορφανοτροφείο. Η κατασκευή αυτών είναι απαραίτητη 
διότι, εντός του κτιρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων και του καναλιού διασύνδεσής του με το 
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Ορφανοτροφείο προβλέπεται, από τη μελέτη του έργου, να υλοποιηθούν συμβατικές εργασίες του 
έργου του θέματος.  
Είναι σαφές ότι για την καθυστέρηση των εργασιών δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι απαραίτητη η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας, η 
οποία σύμφωνα με το Ν3669/08, άρθρο 48, παρ. 10, δύναται να εγκριθεί με ή χωρίς αίτηση του 
αναδόχου:  

(...) Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση 
του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. (...) 

 
Δεδομένου ότι, ο ανάδοχος δεν είχε υποβάλλει αίτημα παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του 
έργου, και επειδή το έργο είναι ιστορικής σημασίας και κοινωνικού χαρακτήρα, αφού το κτίριο 
του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 994/Β/6-12-1991), η Υπηρεσία με το α.π. 
οικ.240356/30-11-2018 έγγραφό της, μεταξύ άλλων παρακάλεσε τον ανάδοχο, στην περίπτωση 
που προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου, να προβεί έγκαιρα στο σχετικό 
αίτημα παράτασης. Ο ανάδοχος σε απάντηση του προαναφερθέντος εγγράφου, απέστειλε την 
α.π.711/17-12-2018 επιστολή (α.π.253756/18-12-18 ΔΤΕΠΑ), στην οποία έθεσε τις απαιτούμενες, 
κατά τον ίδιο, προϋποθέσεις, κυρίως οικονομικές, προκειμένου να υποβάλλει αίτημα παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας του έργου. Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία στην από 17-12-2018 
επιστολή της αναφέρει ότι: 

 (…) ενόψει όλων των παραπάνω, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποσύρουμε την 
προσφυγή διάλυσης της Σύμβασης και να αιτηθούμε παράταση, με αναθεώρηση, για 
επιπλέον χρονικό διάστημα, θα πρέπει: 1. Να μας θέσετε υπόψη συγκεκριμένο, εύλογο 
(ενός μηνός) χρονοδιάγραμμα επίλυσης όλων των προαναφερθέντων προβλημάτων, 
που δεν οφείλονται στην ανάδοχο εταιρεία, και τακτοποίησης της σύμβασης (3ος ΑΠΕ 
και 1η Σ.Σ.), το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. 2. Να μας εγκρίνετε και να μας 
καταβάλετε το παραπάνω ποσό των 1.052.987,09 €, ως πρόσθετη αποζημίωση, και το 
παραπάνω ποσό των 141.600,00 €, για την αναθεώρηση της αρχικής Οικοδομικής 
Άδειας του Έργου. (…) 

και σε άλλο σημείο της επιστολής της, προσδιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης των εργασιών:  

(…) τουλάχιστον  άλλους οκτώ (8) μήνες από την λήξη του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος του Έργου, χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
των εργασιών του Έργου (…) 

 
Οι προϋποθέσεις που έθεσε ο ανάδοχος και οι οποίες σχετίζονται (α) με την πρόσθετη 
αποζημίωση ποσού 1.052.987,09 ευρώ και (β) με την πληρωμή ποσού 141.600,00 ευρώ για την 
αναθεώρηση της αρχικής οικοδομικής άδειας του έργου, δεν έχουν νομικό έρεισμα. Ως εκ τούτου 
δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση των προϋποθέσεων αυτών, οπότε κατά τα αναγραφόμενα του, ο 
ανάδοχος δεν θα υποβάλλει αίτημα παράτασης και η απαιτούμενη παράταση της Συνολικής 
Προθεσμίας, για την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς αίτηση του αναδόχου.  
 
Επειδή μέχρι σήμερα, όλες οι παρατάσεις της Συνολικής Προθεσμίας του έργου έχουν εγκριθεί 
με αίτημα του αναδόχου, η παράταση που μπορεί να εγκριθεί, χωρίς αίτημα του αναδόχου, είναι 
το πολύ ίση με το χρονικό διάστημα της Οριακής Προθεσμίας. 
Ειδικότερα, η τελευταία παράταση από 07-02-2018 έως 31-12-2018, εγκρίθηκε μετά την αίτηση 
παράτασης κατά 3 μήνες δηλαδή έως 07-05-2018 που υπέβαλε ο ανάδοχος την 30-11-2017. Για 
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 08-05-2018 έως 31-12-2018 η Οικονομική Επιτροπή, στην 
υπ΄αρ.510/27-02-2018 Απόφασή της, με την οποία ενέκρινε παράταση μέχρι 31-12-2018, έλαβε 
την από 22-01-2018 υποβολή χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο ως επέκταση της από 30-11-
2017 αίτησης παράτασης:  

 
(….) Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
λαμβάνοντας επιπροσθέτως των ανωτέρω υπόψη  
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 την  (….) 
 την από 22-01-2018 υποβολή χρονοδιαγράμματος, της αναδόχου εταιρείας, με 

ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 31-12-2018, το οποίο αποτελεί 
συμπλήρωση και επέκταση της από 30-11-2017 αίτησης παράτασης του αναδόχου της 
συνολικής προθεσμίας του έργου, (….) 

 
Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει ένσταση κατά της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, αποδεχόμενος έτσι ότι η προαναφερθείσα παράταση εγκρίθηκε μετά από αίτημα του, 
για όλο το χρονικό διάστημα αυτής. 
Για τον προσδιορισμό της οριακής προθεσμίας απαιτείται η συνολική προθεσμία που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (αρχική συνολική 
προθεσμία) και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 
μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία (αρχική συνολική προθεσμία) και δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητά του. Η οριακή προθεσμία σύμφωνα με το Ν3669/08, άρθρο 48, παρ. 7, είναι το 1/3 
της συνολικής προθεσμίας που υπολογίζεται όπως προαναφέρθηκε και πάντως όχι μικρότερη των 
τριών (3) μηνών: 

  
(….)7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου 
για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο 
(1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η 
συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και 
τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 
μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του 
(….) 

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, η αρχική συμβατική προθεσμία διάρκειας 12 μηνών έληξε την 
6-2-2016, τα αιτήματα παράτασης που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο εντός της αρχικής 
συμβατικής προθεσμίας (αρχικής συνολικής προθεσμίας) είναι το 1ο και 2ο, στις 03-04-2015 και 
στις 08-10-2015 αντίστοιχα, κατόπιν των οποίων εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής συνολικής 
προθεσμίας του έργου συνολικά μέχρι τις 19-5-2016, δηλαδή, κατά 103 ημέρες.  
Επομένως, το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας είναι:  

1/3 * (12 μήνες+103 ημέρες) = 4 μήνες και 34 ημέρες. 
Η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας, χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα ίσο με 
της Ο.Π., ισούται με 4 μήνες και 34 ημέρες, η οποία όμως δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου. Για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών της σύμβασης και των 
προβλεπόμενων δοκιμών του έργου απαιτούνται τουλάχιστο 6 μήνες, ενώ ο ανάδοχος, όπως 
προαναφέρθηκε, ισχυρίζεται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 8 μήνες για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου. 
Αφού υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου, 
σε χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της Οριακής Προθεσμίας, θα πρέπει τουλάχιστον να 
υλοποιηθούν αυτές που είναι απαραίτητες για να προστατευθεί το έργο. Συγκεκριμένα, πρέπει 
τουλάχιστον να κατασκευασθούν: 1) η στέγη στο σύνολό της, 2) τα παράθυρα και εξωστόθυρες 
πλήρη, από υαλοστάσια, εξώφυλλα και υαλοπίνακες, 3) τα τραβηχτά διακοσμητικά επιχρίσματα 
των προεξοχών του αιθρίου και 4) ο μεταλλικός φέρων οργανισμός των κλιμακοστασίων 3 και 4 
διότι, δεδομένου ότι τα μεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται, με την βοήθεια του γερανού, 
εισερχόμενα στη θέση έδρασής τους, από την οροφή του κτιρίου και η κατασκευή τους μετά την 
ολοκλήρωση της στέγης θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Για την κατασκευής των εργασιών αυτών 
απαιτούνται εκατό (100) ημέρες. Επομένως, προκειμένου να ολοκληρωθούν τουλάχιστον οι 
εργασίες προστασίας του έργου που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να εγκριθεί παράταση της 
Συνολικής Προθεσμίας του έργου κατά εκατό (100) ήμερες, χωρίς αίτημα του αναδόχου, χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει την Οριακή Προθεσμία. Η απόφαση έγκρισης της προαναφερθείσας 
παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή, πρέπει να εκδοθεί πριν την 03-5-2019, ημερομηνία λήξης 
της Οριακής Προθεσμίας του έργου, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει μέχρι 03-5-
2019 αίτημα παράτασης. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος με το από 13-01-2017 αίτημά του, έχει ζητήσει τη διάλυση 
της σύμβασης (αρ. πρωτ.8168/13-1-17/ΔΤΕΠΑ), κατά την παρ. 2.γ. του άρθρου 62 του 
Ν.3669/08, το οποίο απορρίφτηκε από την Υπηρεσία και έχει υποβάλει για το προαναφερθέν 
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αίτημα διάλυσης προσφυγή (ΠΡ/457/2017) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Η δικάσιμος 
της προσφυγής ΠΡ457/8-12-17 του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης, στο Διοικητικό 
Εφετείο Πειραιά, μετά από αναβολή, έχει ορισθεί για 06-02-2019.  
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.3669/08 οι εργασίες του έργου συνεχίζονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς: 

 
 (….) 6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω 
παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου 
του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση 
απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής 
διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (…) 
 

Η υπηρεσία έχει απορρίψει το αίτημα διάλυσης της Σύμβασης για τυπικούς και ουσιαστικούς 
λόγους:  
 
- Ο τυπικός λόγος απόρριψης του αιτήματος διάλυσης ήταν το πρόωρο του αιτήματος, καθώς 

αυτό υποβλήθηκε 23 ημέρες πριν τη λήξη της τότε Συμβατικής Συνολικής Προθεσμίας, ήτοι 23 
ημέρες πριν την 07-02-2017. 
 
Ανεξάρτητα από το αν η καθυστέρηση των εργασιών έχει υπερβεί την οριακή προθεσμία ή δεν 
την έχει υπερβεί, η διαφωνία που έχει ανακύψει με τον ανάδοχο ως προς το αίτημα διάλυσης, 
έγκειται στο γεγονός ότι αυτός ισχυρίζεται ότι, μετά την κατοχύρωση του δικαιώματος να 
ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης (κατοχύρωση που η Υπηρεσία δεν αποδέχεται), μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμά του αυτό οποτεδήποτε, δηλαδή ακόμα και κατά την εξέλιξη της 
σύμβασης (όπως αυτή έχει παραταθεί κατόπιν χορηγηθείσας παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου μετά από αντίστοιχο αίτημα του αναδόχου). 
 
Αντιθέτως, η  άποψη της Υπηρεσίας, όπως έχει διατυπωθεί στις προσβαλλόμενες πράξεις της, 
είναι ότι, αφού ο ανάδοχος με το 3ο  αίτημά του για παράταση της συνολικής προθεσμίας από 
20-05-2017 έως την 07-02-2017, έχει επιδιώξει την παράταση της συμβατικής συνολικής 
προθεσμίας του έργου (για χρονικό διάστημα που, κατά τον ανάδοχο, υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία, καθώς ισχυρίζεται ότι η 23-10-16 είναι η  ημερομηνία λήξης της οριακής 
προθεσμίας), κατά τη διάρκεια της εγκριθείσας παράτασης αυτής δεν δύναται να αναιρέσει το 
αρχικό του αίτημα και να ασκήσει το δικαίωμα της διάλυσης, το οποίο (δικαίωμα) κατοχύρωσε, 
όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος, πριν την ημερομηνία λήξης της παραταθείσας συνολικής 
προθεσμίας του έργου στις 07-02-2017.  
Η άποψη αυτή της Υπηρεσίας ενισχύεται από τη ΣτΕ3715/2003, όπου στην παρ. 3 αυτής 
αναφέρεται ρητά:  

 
(...) το δικαίωμα του αναδόχου να ζητήσει διάλυση της συμβάσεως λόγω 
παρελεύσεως της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, σε 
περίπτωση κατά την οποία η αρχική προθεσμία περατώσεως του έργου παραταθεί, 
δεν δύναται να ασκηθεί προ της λήξεως και του χρόνου της χορηγηθείσης 
παρατάσεως, εφόσον αυτός υπερβαίνει το χρόνο της οριακής προθεσμίας. (...)  

και στην παρ. 5: 
(...) το Εφετείο απάντησε καταρχήν ότι δεν συντρέχει περίπτωση διαλύσεως λόγω 
παρόδου της οριακής προθεσμίας, εφόσον εν προκειμένω είχε χωρήσει παράταση 
της αρχικής προθεσμίας, η οποία έληγε στις 29.3.1989 και συνεπώς όταν 
υπεβλήθη η αίτηση διαλύσεως στις 20.3.1989 η προθεσμία αυτή δεν είχε 
παρέλθει και άρα η αίτηση ησκήθη προώρως. Η κρίση αυτή της αποφάσεως είναι 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη περί του χρόνου 
υποβολής του αιτήματος διαλύσεως εφόσον εχώρησε παράταση της αρχικής 
προθεσμίας ορθή και συνεπώς, ο σχετικός λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος (...)  

 
Συνεπώς, οι ισχυρισμοί του αναδόχου, ότι δύναται οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση της 
οριακής προθεσμίας, να αιτηθεί τη διάλυση της σύμβασης, και ότι είναι αδιάφορος ο χρόνος 
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υποβολής του αιτήματός του, είναι εσφαλμένοι και τα προβαλλόμενα επιχειρήματά του μη 
τεκμηριωμένα, ενώ η Υπηρεσία ορθά και αιτιολογημένα απέτρεψε την διάλυση της 
σύμβασης πριν τη λήξη της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας, απορρίπτοντας το από 
13-01-2017 αίτημά του, ως πρόωρο, καθώς αυτό υποβλήθηκε 23 ημέρες πριν τη λήξη της 
συμβατικής συνολικής προθεσμίας, ήτοι 23 ημέρες πριν την 07-02-2017. 
 

- Ο ουσιαστικός λόγος απόρριψης του αιτήματος διάλυσης ήταν η μη παρέλευση της Οριακής 
Προθεσμίας, αντίθετα από ότι ισχυρίζεται ο ανάδοχος.  
 
Κατά την Υπηρεσία, η Οριακή Προθεσμία (Ο.Π.) δεν είναι χρονικό διάστημα που ενεργοποιείται 
από μόνο του μετά τη λήξη των παρατάσεων που έχουν εγκριθεί με αίτημα του αναδόχου εντός 
της Αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας, όπως ισχυρίστηκε ο ανάδοχος στο αίτημα διάλυσης, αλλά 
το χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει η παράταση, που δύναται να εγκρίνει η 
Προϊσταμένη Αρχή, χωρίς αίτημα του αναδόχου. Επομένως η Ο.Π. δεν έχει παρέλθει την 23-10-
16, όπου σύμφωνα με τον ανάδοχο είναι η ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε η Οριακή 
Προθεσμία. Η άποψη αυτή της Υπηρεσίας  ταυτίζεται με την αντίστοιχη άποψη του Γραφείου 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕ Πειραιά και Νήσων, το οποίο με το 
α.π. 686/10-8-2018 έγγραφό του αναφέρει:  

 
          (….)  Από το γράμμα του άρθρου 48 παρ.8 και παρ.10 του ν.3669/2008 προκύπτει 

σαφώς ότι η παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών «εγκρίνεται» 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις από την προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου. Σε περίπτωση που αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία δύναται να 
εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγκριση από 
την προϊστάμενη αρχή (όχι όμως και αίτηση από την ανάδοχο), η οποία χορηγείται 
γραπτώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στο συμπέρασμα αυτό άγει και το αρ.40 
παρ.2(γ) του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο αποτελεί πειθαρχική παράβαση για 
τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής, μεταξύ άλλων, η χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις – αναφορά που 
γίνεται χωρίς διάκριση σε παράταση υπερβαίνουσα ή μη την οριακή προθεσμία. Ας 
σημειωθεί ότι από καμία διάταξη του εν λόγω νομοθετήματος δεν συνάγεται η 
αυτόματη ενεργοποίηση αυτής ή άλλης προθεσμίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
αρμόδιας αρχής. 
Στο αυτό συμπέρασμα καταλήγει και η νομολογία των δικαστηρίων μας (βλ. ΔΕφΑθ 
590/2015 ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με την οποία «…Από τον συνδυασμό των διατάξεων 
αυτών συνάγεται ότι σε κάθε περίπτωση, είτε όταν κατόπιν υποβολής αιτήματος του 
αναδόχου ζητείται έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης 
του έργου είτε όταν η παράταση αυτή εγκρίνεται μονομερώς από τον κύριο του έργου, 
απώτατο χρονικό σημείο για την εξέταση του σχετικού αιτήματος και την έκδοση από 
την Προϊσταμένη Αρχή, εγκριτικής της χορήγησης της παράτασης απόφασης αποτελεί 
η συμπλήρωση της ως άνω οριακής προθεσμίας. Τυχόν δε, μεταγενεστέρως 
εκδιδόμενη εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής είναι μη νόμιμη ως 
αναρμοδίως κατά χρόνο εκδοθείσα….»  καθώς και η υπ’αρ.4675/2014 του ΣτΕ 
σύμφωνα με την οποία «….συνάγεται μεν ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποβάλει 
αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, δεν τάσσεται 
καταρχήν συγκεκριμένη προθεσμία για την εξέταση της και την έκδοση σχετικής 
απόφασης από την προϊσταμένη αρχή, αλλ’ ότι κατά το πνεύμα των εν λόγω 
διατάξεων πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόφαση αυτή πρέπει να εκδοθεί πριν από τη 
λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας που δύναται οίκοθεν να χορηγήσει 
η προϊσταμένη αρχή (οριακή προθεσμία), η δε πάροδος άπρακτης της ανωτέρω 
προθεσμίας, έστω και αν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της 
προϊσταμένης αρχής (ή της διευθύνουσας υπηρεσίας στην περίπτωση που βραδύνει 
να προωθήσει έγκαιρα την υποβληθείσα σε αυτήν αίτηση του αναδόχου), δεν δύναται 
να έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα έκδοσης απόφασης και μετά την συμπλήρωση της 
οριακής προθεσμίας (….) 
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Από το γράμμα του νόμου δε, προκύπτει σαφώς ότι η παράταση της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών «εγκρίνεται» υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις από την προϊσταμένη 
αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Σε περίπτωση που αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία δύναται να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου: 
Ν.3669/2008, άρθρο 48, παρ.8 και παρ.10: 
 

(...) Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση 
του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.(...) 
 

Επειδή στο νόμο προβλέπονται παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας, που εγκρίνονται με ή 
χωρίς αίτημα του αναδόχου, η αυτόματη ενεργοποίηση παράτασης, για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία, ισοδυναμεί με χορήγηση νέας προθεσμίας, μη 
προβλεπόμενης από το νομοθεσία. Επιπλέον, αν γινόταν δεκτό ότι η παράταση που δεν 
υπερβαίνει την Οριακή Προθεσμία ενεργοποιείται αυτόματα όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος, τότε 
αποτέλεσμα της αυτόματης ενεργοποίησης θα είναι να μην προσδιορίζεται αν πρόκειται για 
παράταση με ή χωρίς αναθεώρηση, με ή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 
προσδιορισμός των οποίων είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Προισταμένης Αρχής, και 
αποτελεί στοιχείο της απόφασης έγκρισης της παράτασης, είτε με, είτε χωρίς αίτηση του 
αναδόχου. Η παράταση χωρίς αναθεώρηση έχει δυσμενείς συνέπειες (ποινικές ρήτρες) για τον 
ανάδοχο, τις οποίες η Διευθύνουσα Υπηρεσία με απόφασή της υποχρεούται να επιβάλλει στον 
ανάδοχο, μετά όμως από την έγκριση αντίστοιχης παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή. Ως 
εκ τούτου, η αυτόματη ενεργοποίηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας (που δεν 
υπερβαίνει την οριακή προθεσμία), χωρίς προηγούμενη έγκριση αυτής, οδηγεί στην αδυναμία 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να επιβάλλει ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο παρότι αυτό 
προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

 
και επειδή: 

1. για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), που αφορά την παράταση προθεσμίας, 

2. μέχρι 31-12-2018, ημερομηνία λήξης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της σύμβασης και οι προβλεπόμενες δοκιμές του έργου, 

3. για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου, 

4. ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει αίτημα παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, ενώ 
εγγράφως θέτει ως προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος την ικανοποίηση αβάσιμων 
οικονομικών απαιτήσεων, 

5. ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 8 μήνες για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου, ενώ η Υπηρεσία εκτιμά ότι απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών της σύμβασης και των προβλεπόμενων 
δοκιμών του έργου,  

6. για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας 
κατά εκατό (100) ημέρες, προκειμένου να υλοποιηθούν τουλάχιστον οι εργασίες προστασίας 
του έργου που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

7. η παράταση που μπορεί να εγκριθεί χωρίς αίτηση του αναδόχου δεν μπορεί να ξεπερνά την 
Οριακή Προθεσμία, δηλαδή το χρονικό διάστημα των 4 μηνών και 34 ημερών, 

8. μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί παράταση χωρίς αίτημα του αναδόχου της Συνολικής 
Προθεσμίας του έργου και επομένως μπορεί να εγκριθεί η παράταση της Συνολικής 
Προθεσμίας κατά εκατό (100) ημέρες και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αφού αυτή δεν 
υπερβαίνει την Οριακή Προθεσμία του έργου,  

9. η απόφαση έγκρισης της προαναφερθείσας παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή, πρέπει 
να εκδοθεί πριν την 03-5-2019,  

10. το κτίριο του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου έχει χαρακτηριστεί ως έργο  τέχνης και 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 994/Β/6-12-1991) και η 
κατασκευή του έργου είναι σημαντική και ουσιώδης, 
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11.   στην παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, αναφέρεται ότι μέχρι την επίλυση της διαφοράς 
που αφορά στο αίτημα διάλυσης του αναδόχου, οι εργασίες του έργου συνεχίζονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  

12. στην παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, αναφέρεται ότι, η Διευθύνουσα Υπηρεσία  
διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την Προϊσταμένη Αρχή:  

(….)10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση 
του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, 
κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς 
την Προϊσταμένη Αρχή (….), 

διατυπώνεται η γνώμη 
ότι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητη η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας 
του έργου, χωρίς αίτημα του αναδόχου, κατά εκατό (100) ημέρες με αναθεώρηση, η οποία δεν 
υπερβαίνει την Οριακή Προθεσμία του έργου δηλαδή το χρονικό διάστημα των 4 μηνών και 34 
ημερών και παρακαλεί την Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα 
παραπάνω και τη σπουδαιότητα του έργου, καθώς το κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και 
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας επιπροσθέτως των ανωτέρω υπόψη  
 

 την αναγκαιότητα της χορήγησης παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, το  
οποίο είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο, 

 ότι η  από 17-12-2018 επιστολή της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνει επί της ουσίας 
αίτηση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 8 μήνες,  

 στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία, 

 το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών επαρκεί για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, επειδή (α) έχει ολοκληρωθεί η 
ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και επομένως έχουν εκλείψει οι αβεβαιότητες που 
έχουν να κάνουν με την οριστικοποίηση της ενίσχυσής του και (β) σύμφωνα με το πνεύμα 
της διακήρυξης του έργου και ειδικότερα της ΕΣΥ, ο χρόνος αποπεράτωσης αυτού έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, 

 ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε 65% περίπου του συνολικού 
φυσικού  αντικειμένου, ενώ σύμφωνα με την ΕΣΥ το τελευταίο 65% των εργασιών της 
σύμβασης προβλεπόταν να εκτελεστεί εντός οκτώ μηνών,   

 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
Την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», αναδόχου 
εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά εκατόν τριάντα πέντε (135) ημέρες με αναθεώρηση.  
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Χρυσικός Φώτιος 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
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