
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 77η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2489/2015 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/11/2015,  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00µ.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 226633 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 23/11/2015. 
 

Θέµα 11o 

Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου 1 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. 
ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» της 
Πράξης µε κωδικό MSI 474403, προϋπολογισµού 17.296.260,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου ΤΟΜΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• Ευαγγελίου Παρασκευάς 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
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. 
Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆.145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ  238/Α/27-12-2010), 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 2494/4-11-11). 
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4. Την µε αρ. 11/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων σχετική µε τις 

αλλαγές και τροποποιήσεις που επιφέρονται στον Ν. 3669/2008 µετά την εφαρµογή του Ν. 

4070/12. 

5. Το Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Τεύχος Α΄/31-1-2013) «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. 

6. Την µε αρ. 6/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013) σχετικά 

µε την παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέµατα έργων του 

Ν. 3669/2008, µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρµοδιότητας των Περιφερειών. 

7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 

8. Το από 6-2-2015 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 7.721.326,73€ µε το ΦΠΑ και συµβατικής 

προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών, ήτοι µέχρι 6-2-2016. 

9. Την µε αρ. 1160/2015 (Συνεδρίαση 31η/27-05-2015) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής (Α∆Α : 7ΗΗ87Λ7-ΧΒ∆),  µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση µε αναθεώρηση 

των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών και της συνολικής προθεσµίας του έργου του θέµατος 

κατά τριάντα επτά µέρες, ήτοι µέχρι 14-05-2015 και 13-07-2015 για τις ενδεικτικές τµηµατικές 

προθεσµίες και µέχρι τις 14-03-2016 για την συνολική προθεσµία του έργου.  

10. Την από 08-10-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση των τµηµατικών προθεσµιών 

καθώς και της συνολικής προθεσµίας του έργου κατά ενενήντα επτά (97) ηµέρες. 

11. Το µε αρ. πρωτ. 5488/16-11-2015 έγγραφο µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση της Σύµβασης του 

έργου του θέµατος κατά 66 ηµέρες. 

12. Το γεγονός ότι µέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα πέντε 

τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των εγκεκριµένων εργασιών του έργου (φυσικό αντικείµενο). 

Ε Π Ε Ι ∆ Η 

1. Η ανάδοχος εταιρεία µε την από 08-10-2015 επιστολή της αιτείται παράταση των τµηµατικών 

προθεσµιών καθώς και της συνολικής προθεσµίας του έργου κατά ενενήντα επτά (97) ηµέρες. 

2. Η προθεσµία της δεύτερης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας έληγε στις 13-07-2015, ενώ η 

συνολική λήγει στις 14-03-2016. 

3. Η ανάδοχος εταιρεία στις 15-06-2015 υπέβαλε έγγραφη όχληση και ειδική δήλωση διακοπής 

εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του από 

10-03-2015 υποβληθέντα 1ου λογαριασµού που αφορούσε στην χορήγηση της συµβατικά 

προβλεπόµενης προκαταβολής του έργου του θέµατος. 

 Με την µε αρ. πρωτ. 121907/18-06-2015 Απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας η από 15-06-2015 

ειδική δήλωση διακοπής εργασιών απορρίφθηκε και µε το µε αρ. πρωτ. 127048/19-06-2015 

έγγραφό της η ∆/νουσα Υπηρεσία καλεί την ανάδοχο εταιρεία για την άµεση επανέναρξη των 

εργασιών του έργου του θέµατος 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ένσταση στις 25-06-2015 η οποία 

απορρίφθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 131578/07-07-2015 Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 

 Κατά της µε αρ. πρωτ. 131578/07-07-2015 Απόφασης η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την από 07-

10-2015 αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η οποία 

δεν έχει εκδικαστεί και εποµένως δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 Στις 10-07-2015 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε έγγραφη όχληση και ειδική δήλωση διακοπής 

εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του από 

30-04-2015 υποβληθέντα 2ου λογαριασµού που αφορούσε σε εκτελεσθείσες εργασίες του έργου 

του θέµατος. 

 Με την µε αρ. πρωτ. 141399/15-07-2015 Απόφασή της η ∆/νουσα Υπηρεσία αποδέχθηκε την 

από 10-07-2015 έγγραφη όχληση και ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας. 
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 Μετά την εξόφληση του 1ου και 2ου λογαριασµού στις 03-09-2015 και 04-09-2015 αντίστοιχα η 

ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε επανεκκίνηση των εργασιών του εργοταξίου στις 14-09-2015. 

 Εποµένως, προκύπτει καθυστέρηση πενήντα επτά (57) ηµερών ήτοι από τις 10-07-2015 έως και 

την 04-09-2015, χρόνος διακοπής εργασιών λόγω µη πληρωµής 2ου λογαριασµού καθώς και 

εννέα ηµερών ήτοι από τις 05-09-2015 έως και την 13-09-2015, χρόνος που απαιτήθηκε από την 

ανάδοχο εταιρεία για την επανεκκίνηση των εργασιών του έργου του θέµατος (πληρωµές και 

επανασυγκρότηση συνεργείων, παραγγελίες υλικών, κλπ.) 

4. Οι παραπάνω αιτίες καθυστέρησης δικαιολογούν τη χορήγηση παράτασης της δεύτερης 

ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας και της συνολικής προθεσµίας του έργου «µε αναθεώρηση», 

κατά εξήντα έξι (66) ηµέρες, δηλαδή µέχρι τις 17-09-2015, για τη δεύτερη ενδεικτική τµηµατική 

προθεσµία και µέχρι τις 19-05-2016 για τη συνολική προθεσµία του έργου. 

5. Η εν λόγω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η 

παράταση της δεύτερης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας καθώς και της συνολικής προθεσµίας 

του έργου του θέµατος πρέπει να χορηγηθεί «µε αναθεώρηση», σύµφωνα µε την παρ. 8 του 

άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

6. Με το αρ. πρωτ. 5488/16-11-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής προέκρινε την Τροποποίηση της Σύµβασης (παράταση συµβατικής προθεσµίας 

περαίωσης) του έργου του θέµατος κατά εξήντα έξι (66) ηµέρες, δηλαδή µέχρι τις 19-05-2016.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 

Την έγκριση της παράτασης «µε αναθεώρηση» της δεύτερης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας 

καθώς και της συνολικής προθεσµίας του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 48 

του Ν. 3669/2008 του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 

(ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», κατά εξήντα έξι (66) ηµέρες, δηλαδή 

µέχρι τις 17-09-2015, για τη δεύτερη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία και µέχρι τις 19-05-2016 για τη 

συνολική προθεσµία του έργου. 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση της παράτασης «µε αναθεώρηση» της δεύτερης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας 

καθώς και της συνολικής προθεσµίας του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 48 

του Ν. 3669/2008 του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 

(ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», κατά εξήντα έξι (66) ηµέρες, δηλαδή 

µέχρι τις 17-09-2015, για τη δεύτερη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία και µέχρι τις 19-05-2016 για τη 

συνολική προθεσµία του έργου. 

 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωµα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζηµίωσης πέραν της νόµιµης αναθεώρησης. 
 
     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Τζίβα Αιµιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος 
∆ηµάκος ∆ηµήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Μοίρας Ιωάννης 
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυµάκη Άννα 
Ευαγγελίου Παρασκευάς 
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