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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.  2000/2021 
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 25ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.116.000 € (με 
Φ.Π.Α.). 
 
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. 
 
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:  
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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: 
             

 Την υπ’ αριθμ 98/2015 (ΑΔΑ:60Ψ4Ω6Ν-ΚΑΟ) άδεια δόμησης της υπηρεσίας δόμησης του 
Δήμου Αιγάλεω, η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ΄αριθμ 13117/24-01-2019 Πράξη (ΑΔΑ: 
6ΦΩ64Ψ842-ΛΡΧ) της ίδιας υπηρεσίας. 

 Την υπ' αριθμ 295/2016 (ΑΔΑ:79Λ5ΩΕΒ-ΘΝΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ιλίου  με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου του θέματος . 

 Την από 28-12-2016 προγραμματική σύμβαση και την από 15-09-2020 τροποποίηση –
παράταση αυτής, μεταξύ Περιφερειάρχη Αττικής και Δημάρχου Ιλίου για την κατασκευή του 
έργου. 

 Την υπ’ αριθμ 5204/13-02-2019 έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου 
 Την υπ’ αριθμ 445/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΤΦ7Λ7-ΘΡΙ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση: 1)Σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 2) της διενέργειας του διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 3) 
Της δημοσίευσης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 4) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 9000.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

 Την υπ’ αριθμ 753/19-03-2019 (ΑΔΑ Ψ6267Λ7-5ΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

 Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την 29-03-
2019 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την  04-04-2019. 

 Την υπ’ αριθμ. 1015/16-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΙ487Λ7-6ΒΚ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

 Την υπ’ αριθμ. 1570/14-06-2019 (ΑΔΑ Ω4Γ77Λ7-ΛΔ6) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής που αφορά τη έγκριση του 2 πρακτικού και κατακύρωση 
του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

 Την υπ’ αριθμ 74744/19899/04-09-2019 Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης σχετικά με τη νομιμότητα της 1570/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α. 

 Τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 
03.072.9733.03.015). 

 Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε την 16-12-2019 για ποσό 496.078,29€, από 
τα οποία 345.379,16€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 51.806,87€ 
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για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.830,23€ για απολογιστικά, 1.046,88€ για αναθεώρηση και 
96.015,15€ για Φ.Π.Α. 24%. 

 Την υπ’ αριθμ. 300/2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων για το 
οικονομικό έτος 2021. 

 Την υπ’ αριθμ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 
2021. 

 Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες ήτοι μέχρι την 
16-03-2021. 

 Την υπ΄αριθμ. 256/02-02-2021 (ΑΔΑ Ψ79Β7Λ7-ΛΦΥ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 16-09-2021. 

 Το υπ’ αριθμ. 41208/14-6-2021 έγγραφο του Δήμου Ιλίου   
 Την από 30-7-2021 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 646595/30-7-2021) αίτησης του αναδόχου παράτασης 

της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες. 
 
σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
      Το έργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο με χρήση βρεφονηπιακού 
σταθμού δυναμικότητας 40 νηπίων. Το κτίριο θα ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 98/2015 
(ΑΔΑ:60Ψ4Ω6Ν-ΚΑΟ) άδεια δόμησης της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αιγάλεω, η οποία 
αναθεωρήθηκε με την υπ΄αριθμ 13117/24-01-2019 Πράξη (ΑΔΑ: 6ΦΩ64Ψ842-ΛΡΧ) της ίδιας 
υπηρεσίας. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας του Δήμου Ιλίου στο Ο.Τ. 729 
αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο και αύλειο χώρο και είναι 
συνολικής δόμησης 404,51 μ2. Οι βασικές επιλογές σχεδιασμού έγιναν με βάση τα χαρακτηριστικά 
του οικοπέδου, τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου, την αρμονική χωροθέτηση και ένταξη του 
κτιρίου στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού για 
την επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής αυτονομίας του κτιρίου.  
 
Με βάσει την από 30-7-2021 τελευταία εγκεκριμένη πιστοποίηση έχει υλοποιηθεί το 73% του 
συνολικού οικονομικού αντικειμένου του έργου του θέματος.  
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
        Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα πέντε 
(75) ημέρες  ήτοι μέχρι την 30-11-2021, μετά από το ανωτέρω σχετικό αίτημα του αναδόχου. 
 Η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου 
την 16-9-2021 δεν είναι εφικτή καθώς κατά την εκτέλεση των εργασιών, προέκυψαν καθυστερήσεις  
που σύμφωνα και με τον ανάδοχο οφείλονται:  

1. Στις ειδικές συνθήκες που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω της πανδημίας του covid 19 
που επιβάλλουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων με διακοπή εργασιών όταν 
εμφανίζεται κρούσμα. Κατά τα αναφερόμενα στην από 30-07-2021 αίτηση του αναδόχου 
εμφανίστηκε κρούσμα στο συνεργείο τοποθέτησης αεραγωγών, το οποίο επέβαλλε 
διακοπή εργασιών 15 ημερών, γεγονός που δημιούργησε καθυστέρηση και στα συνεργεία 
ψευδοροφών και χρωματισμών. Αντίστοιχες καθυστερήσεις προέκυψαν στα συνεργεία και 
από κρούσμα στο συνεργείο των υδραυλικών.  

2. Στον γεγονός ότι μετά την με απ 41208/14-6-2021 ενημέρωση από το Δήμο Ιλίου για 
προμήθεια συγκεκριμένων μηχανημάτων για το έργο του θέματος, εν συνεχεία συντάχθηκε 
ο σχετικός 1ος ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια αυτή, τις αυξομειώσεις ποσοτήτων 
και τις ποσότητες και τις τιμές των απαιτούμενων νέων εργασιών (κλείνοντας ο 1ος ΑΠΕ σε 
οικονομικό ισοζύγιο, αναλώνοντας όμως το μεγαλύτερο μέρος των απροβλέπτων), η 
έγκριση του οποίου έλαβε χώρα την 16-07-21. Μετά την έγκριση αυτή μπορούσαν να 
αρχίσουν να εκτελούνται οι προαναφερθείσες εργασίες, οι οποίες λόγω και των θερινών 
διακοπών του Αυγούστου, συνεργείων και προμηθευτών, οδηγήθηκαν σε μεταγενέστερη 
εκτέλεσή τους. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η προσκόμιση από το Δήμο 
Ιλίου των μηχανημάτων κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (2 τεμ αντλιών 
θερμότητας, θερμαντήρα, δοχείων αδρανείας, ηλιακών συλλεκτών και των συνοδευτικών 
τους) η οποία απαιτεί την  όδευση των σωληνώσεων και καλωδιώσεων στις τελικές τους 
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θέσεις για τις απαραίτητες συνδέσεις, οι οποίες βέβαια θα γίνουν μετά την τοποθέτηση των 
μηχανημάτων. 
Με βάσει τα ανωτέρω, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που 
συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ εκτιμάται σε 60 ημέρες.  

Επομένως, απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα εβδομήντα 
πέντε (75) ημερών. 

Η παράταση της συνολικής προθεσμίας του  έργου κατά το αιτούμενο από τον ανάδοχο, 
χρονικό διάστημα των εβδομήντα πέντε (75) ημερών επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών 
του έργου του θέματος. 
 
Και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 
147 του Ν.4412/2016.  

2. Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου του έργου. 

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των εβδομήντα πέντε (75) 
ημερών  κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
 
την έγκριση με αναθεώρηση, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 
προϋπολογισμού 1.116.000 € (με Φ.Π.Α.). αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε., σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες  ήτοι μέχρι την 30-
11-2021 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα αποφασίζει 
 

την έγκριση με αναθεώρηση, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 
προϋπολογισμού 1.116.000 € (με Φ.Π.Α.). αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε., σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες  ήτοι μέχρι την 30-
11-2021 

 
 

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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