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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1144/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 07/06/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 04/06/2013.  

 
Θέμα 2o 

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

 Θάλεια Καραϊνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Τσατσάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

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

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Πρόκειται για την κατασκευή του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ » αρχικού 

προϋπολογισμού 83.800 Ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. YΠΠOΤ/ΔABMM/16842/412/19-04-2010 Απόφαση εγκρίθηκε η 
Μελέτη Συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και Αγίου Σάββα 
Παιανίας Αττικής από το Υπουργείο Πολιτισμού . 

 Με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 8854/1-11-2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. 

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 218/2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής 
Επιτροπής Ν.Α.Α.Α. 
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 Στις 03/12/2010 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Ν.Α.Α.Α. για την εκτέλεση του έργου, με 
διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης (24) είκοσι τεσσάρων μηνών και πρόβλεψη 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου (15) δεκαπέντε μήνες. 

 Τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ως προς τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις (ΚΑΕ 9762 0500225 του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής). 

 Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 21/10/10 με την υπ’ αριθμ. 722/04-08-2011 Απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έκπτωση 3,00%. 

 Την υπ΄αρ.270/2012 (Συνεδρίαση 29η /4-8-2011) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε 
στις 21-12-2010 του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Καραδήμος Ιωάννης. 

  Την από 27-3-2012 υπογραφείσα σύμβαση για ποσό σύμβασης : 81.286,00 € που αναλύεται 
σε Εργασίες + ΓΕ + ΟΕ : 8.471,00€, Απρόβλεπτα : 8.329,82€, Αναθεώρηση : 2.224,26€  
Φ.Π.Α. : 15.199,82€. 

 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 

 Η προθεσμία εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστημα 
ενενήντα (15) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 
την 27/06/2013. 

 Στις 30/11/2012 υπογράφηκε η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και της Περιφέρειας Αττικής. για την εκτέλεση του έργου, με παράταση Προγραμματικής 
Σύμβασης (24) είκοσι τεσσάρων μηνών ήτοι έως 3-12-2014. 

 Την από 12-11-2012   (Συνεδρία 5η, Θέμα 6ο) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης  
ΣΣΕ. 

 Την υπ. Αρ.369/2012 απόφαση έγκρισης Γ΄ τροποποίησης  του Προγράμματος Εκτελεστέων 
έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012. 

 Την υπ’ αριθμ 2130/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση. 

 Την υπ. Αριθμ. 138/19-4-2013 Απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίνεται η 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας 
Αττικής ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου να ανέρχεται στα 123.800 € (με ΦΠΑ).  

 Τα υπ. αριθ. Πρωτ. 49143/12-3-2012 και 72359/11-4-13 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού των 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και οι υπ. αριθ. ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7Λ7-Ο5Υ  & ΒΕΑΣ7Λ7-7ΒΠ 
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Την από 15-5-2013 αίτηση του ανάδοχου για χορήγηση γενικής παράτασης περαίωσης των 
εργασιών του έργου. 

 
Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Με την  παρούσα  εργολαβία  εκτελούνται εργασίες για την συντήρηση και αποκατάσταση του Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου Χαλιδούς και Αγ. Σάββα Παιανίας Αττικής,  που ανάγονται στην τεχνική 
αποκατάσταση των φθορών καθώς και στην αισθητική αναβάθμιση σε όσα τμήματα αυτή είναι 
εφικτή χωρίς η πραγματοποίησή της να προκαλεί αλλοιώσεις στην ιστορική και αρχαιολογική αξία 
του με ταυτόχρονη ανάδειξη αυτής.  
Η λεπτομερής περιγραφή των εργασιών περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της τεχνικής έκθεσης 
της   μελέτης  που θεωρήθηκε με τους όρους της  16842/412/19-4-2010 απόφασης του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΔΑΒΜΜ. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 
υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης για το έργο 
( εκπρόσωποι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού από τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων καθώς και  από την 1η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) διαπίστωσε 
την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά 
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τεύχη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και την 
ολοκλήρωσή του.  
Οι εργασίες είναι : 
-Ανασκαφική διερεύνηση του δαπέδου του Αγ. Νικολάου και περιμετρικά των ναών για την 
κατασκευή στραγγιστηρίου 
-Πρόσθετη διενέργεια ενεμάτων για την ενίσχυση των τοίχων του ναού. 
-Προσεκτικός καθαρισμός ασβεστωμάτων και ασβεστοχρωμάτων παρουσία συντηρητή λόγω 
ύπαρξης τοιχογραφιών. 
-Καθαίρεση επιχρισμάτων (εσωτερικά & εξωτερικά των ναών με μεγάλη προσοχή, σχολαστικός 
καθαρισμός των αρμών σε βάθος 
-Πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης βλαβών της τοιχοποιίας. 
Οι παραπάνω εργασίες συμπεριλήφθηκαν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2130/2012 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
 

Και επειδή 
1. Ο ανάδοχος με την από 15-5-2013 αίτηση του ζητάει γενική παράταση περαίωσης  των 
εργασιών της συμβατικής προθεσμίας τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της  Συμπληρωματικής 
Σύμβασης Έργου. 
2. Σήμερα δεν έχει υπογραφεί η 2η Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Αττικής ούτε και η  Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου ώστε οι ανωτέρω εργασίες να 
εκτελεστούν εντός της προβλεπομένης συμβατικής προθεσμίας. 
3. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη Συμπληρωματική Σύμβαση πρέπει να προηγηθούν 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. 
4. Η μη ολοκλήρωση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Όπως χορηγηθεί γενική παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» κατά 
τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το σκεπτικό της 
εισήγησης). Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης του έργου είναι 81.286€ και της Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου είναι 39.340,84€. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
τη χορήγηση γενικής παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» κατά 
τρεις (3) μήνες από τη λήξη του έργου. Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης του έργου είναι 81.286€ 
(ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ) και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
είναι 39.340,84€ (τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά). 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  
Θάλεια Καραϊνδρου 
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