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

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1999/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 24ο  
Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ» συμβατικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου οικ. Φορέα 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. 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. 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Για το έργο του θέματος εκδόθηκε η με αρ. 143/2014 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ. 
 Η συνοδεύουσα μελέτη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ- ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ- ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ 
ΘΗΣΕΙΟ»,  συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
 Με την υπ΄αριθμ. 35 Απόφαση της Συνεδρίασης 1159/03-05-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έγινε η έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος.  
 Με την υπ΄αριθμ. 4 Απόφαση της Συνεδρίασης 1148/09-11-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έγινε η έγκριση των τροποποιήσεων των μελετών του 
έργου του θέματος.  
 Με την υπ’ αριθμ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2020.  
 Με την υπ’ αριθμ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2020 
 Την 02-08-2019 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
 Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 320/2-1-2020 (ΑΔΑ: Ω28Ψ7Λ7-19Κ) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης 
πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.9725.01.027.01 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
ύψους 1.156.000,00 € για τα έτη 2020 έως και 2022. 
 Την 28-01-2021 υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου με 
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου διακόσιες δέκα 
(210) ημέρες ήτοι έως τις 28-08-2021. 
 Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 302095/16-04-2021/ΔΤΕΠΑ απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 Την 16-04-2021 (αρ. πρωτ. 302095/16-04-2021/ΔΤΕΠΑ)  
 Με την Απόφαση υπ’ αρ. 1190/2021/08-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. 
αποφασίστηκε: 1. Η προέγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών απρόβλεπτων εργασιών στο 
έργο του θέματος, ενδεικτικής δαπάνης 17.810,08 € πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικής δαπάνης 
22.084,50 € (με Φ.Π.Α.24%), η οποία θα αποτελέσει τμήμα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
που θα συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη 1ο Α.Π.Ε. του έργου, και 2. Η έγκριση πρόσθετης 
δαπάνης ποσού 22.084,50 € (με Φ.Π.Α.24%) 
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 Την 08-06-2021 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 466794/08-06-21) υποβλήθηκε η Εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Α. προς το ΤΣΔΕΠΑ για τη γνωμοδότηση για πρόσθετες επείγουσες 
απρόβλεπτες εργασίες στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος 
 Το θέμα των πρόσθετων επείγουσων απρόβλεπτων εργασίων στα πλαίσια κατασκευής του 
έργου του θέματος, εξετάστηκε  από το ΤΣΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της 10ης Συνεδρίασης του την 
09-06-2021 (θέμα 19ο), με θετική γνωμοδότηση, η οποία διαβιβάστηκε στην ΔΤΕΠΑ με το αρ. 
πτωτ. 642640/29-07-2021 έγγραφο 
 Ο ανάδοχος με την από 13-07-2021 επιστολή του (αρ. πρωτ. 588991/13-07-2021/ΔΤΕΠΑ) 
αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 7 ημερολογιακούς μήνες. 
 Ο ανάδοχος με την από 12-08-2021 επιστολή του (αρ. πρωτ. 678954/12-08-2021/ΔΤΕΠΑ) 
υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την αίτησή του για παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την κατασκευή δύο κτιρίων, της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων της οποίας το δώμα θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστρωμα παρατηρήσεων και την 
αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου φυλακίου και επέκτασή του με θεματικό πωλητήριο. Επίσης η 
εργολαβία περιλαμβάνει κατασκευής για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου πρόσβασης στα 
πιο πάνω δύο κτίρια όπως υπαίθριες δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, φωτισμό, δηλαδή την εκτέλεση 
όλων των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της 
διακήρυξης ώστε οι χώροι αυτοί να παραδοθούν από τον ανάδοχο πλήρως τελειωμένοι σε 
λειτουργική κατάσταση.  
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί περίπου το 4% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Έχει 
εκτελεστεί μεγάλο μέρος των εργασιών εκσκαφών και κατεδαφίσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και έχουν σταματήσει λόγω αναμονής έγκρισης από την αρχαιολογική υπηρεσία των 
επικαιροποιημένων σχεδίων εκσκαφών και θεμελίωσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.  
Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος με τις ανωτέρω δύο σχετικές επιστολές του, αιτείται παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες.  
Σύμφωνα και με τον ανάδοχο, στο έργο παρουσιάστηκαν οι κάτωθι λόγοι καθυστερήσεων, οι οποίοι 
επιβάλουν την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος: 
1. Υπήρξε καθυστέρηση παράδοσης του χώρου του έργου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

(Ε.Α.Α.). Αυτή έγινε με το αρ. πρωτ. 876/12-03-2021/ΕΑΑ έγγραφο παράδοσης χώρου του 
οικοπέδου του έργου, το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο από τη ΔΤΕΠΑ με το αρ. πρωτ. 
230751/23-03-2021/ΔΤΕΠΑ έγγραφο). Το γεγονός αυτό επέφερε στο έργο καθυστέρηση 54 
ημερών 

2. Υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση διέλευσης οχημάτων δια μέσω του αρχαιολογικού χώρου 
από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το σχετικό αίτημα απαντήθηκε στις 26-03-2021 με το αρ. πρωτ. 
92656/26-03-2021/ΥΠΠΟΑ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γεν. 
Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς –Εφορεία αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών) 
σχετικά με την έγκριση Διέλευσης Οχημάτων δια μέσω του αρχαιολογικού χώρου των λόφων 
Μουσών (Φιλοπάππου), Πνύκας, Νυμφών (Δυτικοί Λόφοι) για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου. Το γεγονός αυτό επέφερε στο έργο καθυστέρηση 3 επιπλέον ημερών 

3. Υπήρξε καθυστέρηση σε σχέση με τεχνικά ζητήματα του έργου που είχαν να κάνουν με: 
- την αντιμετώπιση ζητημάτων στατικής επάρκειας του υφιστάμενου τοιχείου-μανδρότοιχου 

στο χώρο εκτόνωσης του κτιρίου της αίθουσας εκπαίδευσης. Το πρόβλημα διαπιστώθηκε 
από τον ανάδοχο και διατυπώθηκε στο από 19-04-2021 έγγραφό του (αρ. πρωτ. 
309288/19-04-2021/ΔΤΕΠΑ) και απαντήθηκε από την ΔΤΕΠΑ (κατόπιν συνεννοήσεων και 
αυτοψίας επιτόπου του έργου και παρουσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) με το αρ. πρωτ. 
412145/24-05-2021/ΔΤΕΠΑ έγγραφο. Το γεγονός αυτό επέφερε στο έργο καθυστέρηση 35 
επιπλέον ημερών 

- την ανεύρεση εγκοίλου κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, όπως αυτό διατυπώθηκε στο από 
26-04-2021 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρωτ. 340778/28-04-2021/ΔΤΕΠΑ) και την 
ανεύρεση και ανάγκη απομάκρυνσης βράχου με αδιατάρακτη κοπή πλησίον του κτιρίου της 
Γραμματείας, όπως αυτό διατυπώθηκε στο από 28-04-2021 έγγραφο του αναδόχου (αρ. 
πρωτ. 340802/28-04-2021/ΔΤΕΠΑ). Τα δύο αυτά τεχνικά ζητήματα επιλύθηκαν οριστικά 
(κατόπιν συνεννοήσεων και αυτοψίας επιτόπου του έργου και παρουσία της Αρχαιολογικής 
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Υπηρεσίας) με το αρ. πρωτ. 516565/23-06-2021/ΔΤΕΠΑ έγγραφο προέγκρισης εκτέλεσης 
πρόσθετων επειγουσών απρόβλεπτων εργασιών. Το γεγονός αυτό επέφερε στο έργο 
καθυστέρηση 30 επιπλέον ημερών 

4. Υπήρξε καθυστέρηση που προέκυψε από το γεγονός ότι υποβλήθηκαν εκ μέρους του μελετητή 
του έργου του θέματος (Ε.Α.Α.) επικαιροποιημένα σχέδια εκσκαφών και θεμελίωσης της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τα οποία αρχικά διαβιβάστηκαν στην Δ/νουσα Υπηρεσία από 
το  Ε.Α.Α. στις 18-06-2021 (με το αρ. πρωτ. 2013/18-06-2021/ΕΑΑ έγγραφο) και διαβιβάστηκαν 
στον ανάδοχο για ενημέρωσή του και τον προγραμματισμό του έργου (με το αρ. πρωτ. 
641734/23-07-2021/ΔΤΕΠΑ έγγραφο) χωρίς όμως εκείνος να μπορεί να τα εφαρμόσει στην 
κατασκευή αφού ακόμα και σήμερα δεν είναι εγκεκριμένα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το 
γεγονός αυτό επέφερε στο έργο καθυστέρηση 76 επιπλέον ημερών που συνεχίζεται.  

Το άθροισμα των ανωτέρω ημερών καθυστέρησης είναι 198 ημέρες, ενώ εκτιμάται ότι θα 
χρειαστούν επιπλέον 12 ημέρες μέχρι την τελική έγκριση των επικαιροποιημένων σχεδίων 
εκσκαφών και θεμελίωσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
Έτσι, προκύπτει συνολικός αριθμός 210 ημερών καθυστερήσεων. 
 
Συνεπώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για παράταση χρονικού 
διαστήματος διακοσίων δέκα (210) ημερών, που είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση του έργου, 
ήτοι έως 26 Μαρτίου 2022. 
Κατόπιν των παραπάνω και επειδή: 
 Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 του 

Ν.3669/2008, που αφορά την παράταση προθεσμίας. 
 η αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας οφείλεται στην 

καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από τις προαναφερθείσες αιτίες και δεν είναι αποκλειστικής 
υπαιτιότητας του αναδόχου.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία: 
α) διατυπώνει τη γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση με αναθεώρηση στη συνολική προθεσμία 
περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δέκα ημέρες (210 ημέρες) ήτοι έως 26 Μαρτίου 2022. 
β) αιτείται στην Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα αποφασίζει 
 

Τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ» συμβατικής αξίας 625.659,52€ 
(με Φ.Π.Α.), αναδόχου οικ. Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ»   κατά διακόσιες δέκα ημέρες (210 
ημέρες) ήτοι έως 26 Μαρτίου 2022. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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