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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 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2590/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, 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: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 42ο 

Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» αναδόχου εταιρείας «KONTOS KONCREATE ATE» 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στoν κ.Ασπρουλάκη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της για τα εξής: 

 
Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπ’  όψιν σας τα ακόλουθα: 
 

Α. Ιστορικό  
 

1. Για την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας διεξήχθη ανοικτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός στις 04/09/2019 και η τεχνική εταιρεία «KONTOS KONCREATE ATE» 
ανεδείχθη μειοδότης με μέση έκπτωση 55,80%.  

2. Με την υπ. αριθμ. 41/2020 απόφαση της Οικονoμικής Επιτροπής ενεκρίθη το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

3. Το συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου τεχνικής 
εταιρείας «KONTOS KONCREATE ATE» υπογράφηκε στις 05/06/2020 ύψους 
220.171,62€ (με το ΦΠΑ). 

 Β. Φυσικό Αντικείμενο   
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των τριών όψεων του Ιερού Ναού (Βόρεια – Νότια – 

Ανατολική) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν, 
εκσκαφές, καθαιρέσεις, ενέματα, αρμολογήματα, επιχρίσματα,  δαπεδοστρώσεις και 
χρωματισμούς. 
Γ. Χρηματοδότηση-  Εκτέλεση του έργου  

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 
Για το ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί εργολαβική σύμβαση 05/06/2020 ύψους 220.171,62€ 
(με το ΦΠΑ), και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 32.331,16€ (με το ΦΠΑ) στις 
2/3/2021. 
Το έργο εκτελείται και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί η καθαίρεση των εξωτερικών 
επιχρισμάτων, η αρμολόγηση της εξωτερικής τοιχοποιίας, η εφαρμογή των ενεμάτων στο 
80% της μάζας της τοιχοδομής, η καθαίρεση των επιστεγάσεων στα δύο ανατολικά δώματα 
και μέρος της γεμισμάτων των σταυροθολίων. 
Και επειδή κατά την εφαρμογή των ενεμάτων για την ομογενοποίηση της μάζας της 
λιθοδομής, διαπιστώθηκε υπέρβαση της αρχικά εκτιμηθείσας ποσότητας από την μελέτη, 
και όσο και αν έγινε προσπάθεια πρόβλεψης μέσω της αύξησης της συμβατικής δαπάνης 
(1η Συμπληρωματική από τις 220.171,62€ στις 252.52,78€ ποσοστό 14,99% της 
συμβατικής ) αυτό δεν στάθηκε δυνατό να καλυφθεί. Έτσι με το από 1/3/2021 έγγραφό μας 
με αρ. 166978 ζητήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 77.534,48€ (αύξηση 34,91% 
επιπλέον) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Με την από 27-7-2021 θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ με αρ. 631583 για 2ο ΑΠΕ και 2η 
ΣΣΕ εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή (Απόφαση 1759/2021) η δυνατότητα 
σύναψης 2ης ΣΣΕ και διαβιβάζουμε με το 697935/28-7-21 έγγραφο τον προσυμβατικό 
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συμβουλίου για σύναψης αυτής. Με τη 48/2021/1-9-21 
Πράξη του  αποφαίνεται η Επίτροπος ότι κωλύεται η η σύναψή της. Στην συνέχεια 
ανασυντάσσουμε  τον 2ου ΑΠΕ και διαβιβάζουμε εκ νέου στο ΣΔΕΠΑ με το 835285 /06-10-
21 έγγραφο την έγκριση της «χρήσης επί έλλαττον» δαπανών του έργου του θέματος, ενώ 
με την 924988/3-11-21 θετική γνωμοδότησή του διαβιβάζουμε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 
την ανάκληση της με αρ. 1759/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
Με την με αρ. 826888/05-21-21 Απόφαση ΑΔΑ : Ψ5ΡΝ7Λ7-ΧΥΩ Αποδοχή Ειδικής 
Δήλωσης Διακοπής Εργασιών μετά από το σχετικό αίτημα στις 22-09-21 λόγω 
καθυστερήσεων στην αποπληρωμή του 3ου και 4ου Λογαριασμού και την άρση της Διακοπή 
αυτής στις 02/11/2021 με αρ. 92249  Απόφαση (ΑΔΑ : 67ΟΡ7Λ7-05Ι). 
Με το από 3.11.2021 αίτημα με αρ. 924579 η ανάδοχος εταιρεία  ζητά παράταση 
περαίωσης εργασιών. 
Δ. Αιτιολόγηση παράτασης 
Επειδή η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών είναι στις 5/12/2021, και δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες εργασίες λόγων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου, 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου : 
1. Και επειδή το 70% του έργου έχει ολοκληρωθεί. 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» όπως αυτό ισχύει σήμερα, ο ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας 
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όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του  
τριών επιπλέον μηνών, η Υπηρεσία μας θεωρεί εύλογο χρονικό διάστημα για την περαίωση 
του έργου, δεδομένου ότι  έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 2ου ΑΠΕ που 
περιλαμβάνει την αναδιανομή των ποσοτήτων των ενεμάτων. 
Για όλα τα ανωτέρω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ» κατά τρεις ημερολογιακούς (3)  μήνες από την λήξη του χρόνου περαίωσης του έργου (δηλαδή 
από τις 5-12-2021 έως τις 5-03-2022) με αναθεώρηση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ» κατά τρεις ημερολογιακούς (3)  μήνες από την λήξη του χρόνου περαίωσης του έργου (δηλαδή 
από τις 5-12-2021 έως τις 5-03-2022) με αναθεώρηση. 
 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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