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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2408/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 39ο  
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με 
ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ 
75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» που εκπροσωπείται 
νομίμως από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΟΝΤΟ του Ιωάννη. 
 
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 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

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 δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τη με αριθμ. 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. Τα άρθρα 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. Του Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης. 
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 864176/14-10-2021 έγγραφο του Αναδόχου περί παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς να επηρεάζεται 
ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης. 

 
Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία: 
1. Η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου σύμπραξης και της Περιφέρειας Αττικής υπεγράφη στις 14-

01-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008007838), συνολικής δαπάνης αμοιβής 69.743,19 € πλέον 
απροβλέπτων και ΦΠΑ, ήτοι 99.453,79 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του 
ΦΠΑ, με συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης τους 12 μήνες, ήτοι έως 14-01-2022. Η 
δαπάνη βαρύνει Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 01.072.97690111701). Για την 
ανάληψη Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τη μελέτη έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 
4386/05-01-2021 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ψ7417Λ7-275). 

2. Με την με αρ. πρωτ. 51242/21-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΜΒ7Λ7-ΗΙ6) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, έγινε ορισμός 
της ομάδας επίβλεψης της μελέτης. 

3. Με την με αρ. πρωτ. 124808/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΖ97Λ7-ΘΕ6) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε 
το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος. 

4. Με το με αριθμ. πρωτ. 265843/05-04-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγινε έγκριση του 
Προγράμματος Γεωτεχνικών ερευνών. 

5. Με το με αριθμ. πρωτ. 100399/28-04-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 
έγινε έγκριση των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών, εκσκαφών και δοκιμαστικών τομών. 

6. Στις 10/05/2021 εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ Δ. Αθηναίων η με Α/Α 232974 Πράξη Έγκρισης 
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών.  

7. Με το με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 429729/28-05-2021, υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο οι 
παρακάτω μελέτες: 1. Τοπογραφική μελέτη, 2. Γεωτεχνική Μελέτη, 3. Στατική Αποτύπωση 
Κολυμβητικής Δεξαμενής, 4. Ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες κολυμβητικής δεξαμενής, 
5. Στατική Αποτύπωσης κτιρίου, 6. Ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες κτιρίου. Η 
καθυστέρηση παράδοσής τους σε σχέση με την ημερομηνία που όριζε το χρονοδιάγραμμα 
(29/03/2021, ήτοι 2 μήνες μετά) οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης των απαιτούμενων 
γεωτεχνικών ερευνών, εκσκαφών και δοκιμαστικών τομών από την Αρχαιολογία καθώς και την 
έκδοση της σχετικής Άδειας. 

8. Η Υπηρεσία ενημέρωσε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 11-06-2021 τον Ανάδοχο σχετικά 
με τις παρατηρήσεις και τις απαιτούμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις των ανωτέρω μελετών. Ο 
Ανάδοχος έστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 30-06-2021 τις διορθώσεις των στατικών 
αποτυπώσεων και των ερευνητικών και εργαστηριακών εργασιών (μελέτες 3,4,5 και 6 τις 
ανωτέρω παραγράφου). Στις 14-07-2021 ο Ανάδοχος ενημέρωσε με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία για καθυστερήσεις που αφορούν τη Γεωτεχνική μελέτη και το Τοπογραφικό 
διάγραμμα, λόγω της απαίτησης παροχής από την ΕΥΔΑΠ στοιχείων διέλευσης αγωγών 
ομβρίων και δικτύου ύδρευσης και λόγω της απαίτησης εξασφάλισης πρόσβασης από την 
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Ε.Ο.Ε. στις όμορες ιδιοκτησίες του Ομίλου Αντισφαίρισης και του Εθνικού Γυμναστικού 
Συλλόγου αντιστοίχως. 

9. Με το με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 667669/06-08-2021 έγγραφό του, ο Ανάδοχος ενημέρωσε εκ 
νέου την Υπηρεσία ότι κατόπιν των παρατηρήσεων της τελευταίας σχετικά με τη Γεωτεχνική 
μελέτη και το Τοπογραφικό διάγραμμα, απαιτήθηκε η παροχή στοιχείων διέλευσης αγωγών 
ομβρίων και δικτύου ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ, καθώς και η εξασφάλιση πρόσβασης από την 
Ε.Ο.Ε. στις όμορες ιδιοκτησίες του Ομίλου Αντισφαίρισης και του Εθνικού Γυμναστικού 
Συλλόγου. Η παροχή των στοιχείων από την ΕΥΔΑΠ και η εξασφάλιση πρόσβασης από την 
Ε.Ο.Ε. (η οποία βρισκόταν σε πολύ μεγάλο φόρτο λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
Αγώνων) οδήγησε σε νέα καθυστέρηση 2 μηνών. 

10. Με το με αριθμ. πρωτ. 810896/30-09-2021 έγγραφο, έγινε εισήγηση της Αν. Προϊσταμένης 
Τμήματος Μελετών, Κανονισμών και Προτύπων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής για την έγκριση: 1. Τοπογραφικής μελέτης, 2. Γεωτεχνικής Μελέτης, 3. Στατικής 
Αποτύπωσης Κολυμβητικής Δεξαμενής, 4. Ερευνητικών και εργαστηριακών εργασιών 
κολυμβητικής δεξαμενής, 5. Στατικής Αποτύπωσης κτιρίου, 6. Ερευνητικών και εργαστηριακών 
εργασιών κτιρίου στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

11. Με το με αριθμ. πρωτ. 812816/30-09-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α., έγινε διαβίβαση της πιο πάνω 
εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ανωτέρω 
μελετών. 

12. Με την υπ’ αριθμ. 2234/05-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΝΜ7Λ7-Ο6Δ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έγινε η έγκριση των ως άνω μελετών. 

13. Στις 14-10-2021 ο Ανάδοχος υπέβαλε το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 864176/14-10-2021 αίτημα 
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι 
έως τις 14-05-2022, χωρίς να επηρεάζεται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης,. 

 
Αιτιολόγηση: 
Έχοντας υπόψη: 

 Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Οι 

προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με 
πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση 
της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου……Αν η 
καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή 
συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.». 

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, 
χωρίς οποιαδήποτε υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται η αύξηση του συνολικού χρόνου της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 14-05-2022, 
σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκπόνησης 
της μελέτης.  
Και επειδή: 
1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με 
απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες 
πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις 
περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου……Αν 
η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή 
συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.». 
2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης. Η ημερομηνία λήξης της 
τελευταίας είναι η 14-01-2022. 
3. Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης ως προς το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπολογίζεται σε  
τέσσερις (4) μήνες, λόγω χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών που απαιτήθηκε για την έγκριση 
των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών, εκσκαφών και δοκιμαστικών τομών από την 
Αρχαιολογία και για την έκδοση της σχετικής Άδειας και χρονικού διαστήματος δύο (2) επιπλέον 
μηνών που απαιτήθηκε για την παροχή στοιχείων διέλευσης αγωγών ομβρίων και δικτύου 
ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ και για την εξασφάλιση πρόσβασης από την Ε.Ο.Ε. στις όμορες 
ιδιοκτησίες του ακινήτου που αφορά η μελέτη. 
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4. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
5. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες, 
ήτοι έως τις 14-05-2022, χωρίς να επηρεάζεται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» που 
εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΟΝΤΟ του Ιωάννη, κατά τέσσερις (4) μήνες, 
ήτοι έως τις 14-05-2022, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς υπέρβαση του 
καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα   αποφασίζει 

 
την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» που 
εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΟΝΤΟ του Ιωάννη, κατά τέσσερις (4) μήνες, 
ήτοι έως τις 14-05-2022, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς υπέρβαση του 
καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης. 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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