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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 3

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 69/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/1/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  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 14/1/2014.  

 
Θέμα 1o  

Έγκριση παράτασης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ». 
  
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. 
Σαμουρκασίδου, 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: 
 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3766/29-5-2008 Απόφαση της 1ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη συντήρησης και 
αποκατάστασης  του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) Ραφήνας Αττικής. 

2. Η  Ναοδοµία  της  Ιεράς  Συνόδου  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  εξέδωσε  την  υπ’  
αριθµ.3944/8-10-2010 άδεια με την οποία εγκρίνονται οι εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης του υπ’ όψη Ναού. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 924/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η διακήρυξη δημοπρασίας, η αποστολή περίληψης διακήρυξης 
και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4. Με την υπ΄αρ.270/2012 (Συνεδρίαση 12η /6-3-2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε 
στις 7-12-2011 του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Κων/νος Μοάτσος Ε.Δ.Ε. 

5. 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 είκοσι τεσσάρων µηνών και πρόβλεψη 
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χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης έργου (15) δεκαπέντε µήνες. 
6. Με το υπ’ αριθµ. Τ.Ε..3575/11-06-2012 έγγραφο εκλήθη η επιχείρηση Κων/νος Μοάτσος 

Ε.Δ.Ε. να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 
7. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 18-07-2012 για ποσό σύμβασης : 241.960,00 € που 

αναλύεται σε Εργασίες και ΓΕ + ΟΕ : 167.278,49€, Απρόβλεπτα : 25.091,77€, Αναθεώρηση 
: 4.345,19€ Φ.Π.Α. : 45.244,55€. 

8. Η προθεσµία εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστηµα 
δεκαπέντε (15) μηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ήτοι έως την 
18/10/2013. 

9. Με την υπ’ αριθµ. 1973/2012 (Συνεδρίαση 54η /16-11-2012) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υποκατάσταση στη κατασκευή του 
συνόλου του έργου του αναδόχου Κων/νος Μοάτσος Ε.Δ.Ε  από την εταιρεία ΚΩΝ. 
ΜΟΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δτ  ΔΟΜΕΛΚΑ  Ο.Ε. 

10. Η τροποποιητική σύμβαση έργου υπεγράφη την 30-11-2012 με ίδιους τους λοιπούς όρους. 
11. Το υπ. Αρ. πρωτ. ΤΕ 5713/24-9-2013 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς τη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγ/σμού Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ζητήθηκε παράταση του χρόνου της Π.Σ. (η οποία 
έληγε 3-12-2012) κατά 2 έτη. 

12. Τα από 2/11/12 το 1ο 12/11/12 το 2ο και 30/11/12 το 3ο πρακτικό της Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης δόθηκαν οδηγίες για την εκτέλεση του έργου. 

13. Το υπ. Αρ. πρωτ. 154910/25-10-12 έγγραφο της Δ/νση Αναπτυξιακού Προγ/σμού Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

14. Την από 15-3-2013 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, που υπέβαλε ο ανάδοχος.  
15. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 53211/1499/26-3-2013 Απόφαση της ΔΤΕ / ΠΕΑΑ Αποδοχής Δήλωσης 

Διακοπής Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ» 

16. Την υπ. αριθμ. 2129/11-10-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 31-01-2014. 

17. Την από 20-11-2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής.  

18. Την από 03-01-2014 αίτηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου που υπέβαλλε ο 
ανάδοχος.  

ΙΙ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που είναι απαραίτητες 

για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζηµιών που εµφανίστηκαν στον μνημείο, 
προκειµένου να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η µεγάλη αρχαιολογική και πολιτιστική του 
αξία που χρονολογείται  στον 18ο αιώνα. Ο ναός είναι ένα επίμηκες κτίσμα συνολικού μήκους 22 
μέτρων, το οποίο αποτελείται από ένα μικρών διαστάσεων αρχικό ναό, ένα ευρύχωρο 
μεταγενέστερο πρόναο δύο τμημάτων και ένα ακόμη νεότερο προστώο. 

 Ο αρχικός ναός έχει σε κάτοψη σχήμα επιμήκους παραλληλογράμμου με διαστάσεις 
 4,80 μ. Χ 6,10 μ. χωρίς την ημικυκλική εξωτερικά κόγχη του ιερού. Το μέσο ύψος του ως το γείσο 
των πλαγίων τοίχων του είναι περίπου 2,60 μ. και ως την κορυφή της στέγης περίπου 3,80 μ.  Ο 
ναός αποτελείται  από  δύο τμήματα : τον κύριο  ναό και  ένα παλαιό  εξωνάρθηκα. 
Τα δύο αυτά τμήματα του ναού έχουν εκ των υστέρων ενοποιηθεί μέσω  της διανοίξεως στον 
μεταξύ τους τοίχο ενός μεγάλου τοξωτού ανοίγματος. Ο κύριος ναός είναι μονόχωρος δρομικός 
καμαροσκέπαστος. Ένα βαθύ τυφλό αψίδωμα είναι διαμορφωμένο στον κάθε πλάγιο τοίχο του. Η 
κάλυψή του γίνεται με ελαφρώς οξυκόρυφο ημικυλινδρικό θόλο. Το δυτικό τμήμα του ναού είχε 
αρχικά τη συνήθη στην Αττική μορφή μικρού ξυλόστεγου ημιυπαίθριου εξωνάρθηκα , στο δυτικό 
τοίχο του οποίου ήταν διαμορφωμένο ευρύ τοξωτό άνοιγμα. 
III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη 18-07-2012 και ο συμβατικός προβλεπόμενος χρόνος του έργου 
ήταν 15 μήνες ήτοι 18-10-2013. Το έργο ξεκίνησε με καθυστέρηση 3 μηνών λόγω του ότι η 
συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του 
έργου συστάθηκε στις 25-10-2012. 
Στις 3-12-2013 έληξε η Προγραμματική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και της Ν.Α.Α.Α. 
Στις 18-12-2013 μας διαβιβάστηκε η υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής. 
Εκκρεμεί η  απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου και δεν είναι 
δυνατόν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου  εντός της καθορισμένης 1ης 
παράτασης  
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Και επειδή 
1. Το έργο ξεκίνησε με καθυστέρηση 3 μηνών λόγω του ότι η συγκρότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου συστάθηκε στις 25-10-
2012 και η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη 18-07-2012. 
2.Έγινε αποδοχή Δήλωσης διακοπής εργασιών στις 26-3-2012 χωρίς την υπαιτιότητα του 
αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 3669/08 . 
3.Ο ανάδοχος με την από 03-01-2014  αίτησή του ζητάει παράταση περαίωσης  των εργασιών της 
συμβατικής προθεσμίας.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Όπως χορηγηθεί γενική παράταση περαίωσης  των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ » ποσού Σύμβασης Έργου 241.960,00 € κατά δέκα (13) μήνες ήτοι 28-02-2015 όσο 
δηλαδή και ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος. 
 
 

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 ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ » 
ποσού Σύμβασης Έργου 241.960,00€ (διακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 
ευρώ) μέχρι 30-9-2014. 

 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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