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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1413/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 17-05-2018. 

 
Θέμα 11ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής 
Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου» αναδόχου εταιρίας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 51739/16.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2218//94, του Ν. 2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν.4412/2016 που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376, ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο 
Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/2012 και το Ν. 4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την 
εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/ Β/04-11-2011) 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ 
αρ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
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4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/22-12-2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αριθμ. 66313/24553/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β΄/05-09-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 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. 13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμόν 240/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των 
ειδικότερων όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ιλίου και την 
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή αυτής. 

2. Την υπ’ αριθμόν 247/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου για την έγκριση των 
ειδικότερων όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ιλίου και την 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.  

3. Την μελέτη του έργου με τίτλο: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής 
Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου» που συντάχθηκε με μέριμνα του Δήμου Ιλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 362/2014 Απόφασή του.  

4. Την από 26-2-2014 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση για το Έργο του θέματος, μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου. 

5. Την συνταχθείσα διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης του έργου από το Τμήμα Κτιριακών Έργων, 
Έργων Περιβάλλοντος & Η/Μ έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Α. 

6. Την υπ’ αριθμόν 1155/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η αποστολή περίληψης 
διακήρυξης. 

7. Την υπ’ αριθμόν 1486/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης και η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
του θέματος. 

8. Το διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, που διενεργήθηκε την 29-07-2014 και τις με αρ 
πρωτ 157033/01-08-2014/ΔΤΕΠΑ και 175931/09-09-2014/ΔΤΕΠΑ αναφορές της προέδρου της 
επιτροπής διαγωνισμού, με τις οποίες υποβλήθηκαν αντίστοιχα, το από 01-08-2014 1ο πρακτικό του 
Διαγωνισμού του έργου και ο φάκελος της Δημοπρασίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή.  

9. Την υπ’ αριθμόν 2146/22-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του 
έργου και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑ:ΒΥΝ17Λ7-81Ζ) 

10. Την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2146/14 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α., στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
49,53% (σαράντα εννέα και πενήντα τρία επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 
5.021.379,04€ 

11. Την πράξη με αρ. 14/2015 της από 20-01-2015 συνεδρίασης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το παραπάνω έργο. 

12. Τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 9777.03.011). 
13. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε την 27/05/2015 για ποσό 5.021.379,04€, από τα οποία 

3.611.916,52€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 325.072,49€ για απρόβλεπτες 
δαπάνες, 145.432,97€ για αναθεώρηση και 938.957,06€ για Φ.Π.Α. 23%. 

14. Την υπ’ αριθμόν απόφαση 224/2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 11ης 
συνεδρίασης την 07-02-2017, που εγκρίθηκε η πρόσθετη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου. 

15. Την υπ’ αριθμό πρωτ οικ/67067 από 29-03-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων έγκρισης του 
1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου. 

16.  Την υπ’ αριθμό πρωτ οικ/124180 από 19-06-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων έγκρισης του 
1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου. 

17. Την υπ’ αρ. 1204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση της συνολικής προθεσμίας 
του ανωτέρω έργου έως 16/06/2018 με αναθεώρηση. 
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18. Τις υπ’ αρ. πρ. 25816/06-02-17, 104139/22-05-17 και 117265/08-06-17 ειδικές δηλώσεις διακοπής 
εργασιών – οχλήσεις της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» στις οποίες διατυπώνονται 
αιτήματα για αποκατάσταση θετικών ζημιών. 

19. Τις αρ. πρ. 33256/16-02-17, 110794/02-06-17 και 117265/16-06-17 Αποφάσεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας με τις οποίες έγινες αποδεκτές οι Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών της αναδόχου 
εταιρίας. 

20. Το υπ’ αρ. πρ. 260604/07-02-18 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών Έργων – Η/Μ Έργων της ΔΤΕΠΑ 
σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη αποζημίωσης για τόκους υπερημερίας των 7ου, 8ου, 9ου και 10ου 
Λογαριασμών είναι 12.776,33€ στην οποία δεν προστίθεται ΦΠΑ σύμφωνα με την §2 του άρθρου 19 
του Ν. 3091/2002. 

21. Το υπ’ αρ. 40788/27-02-18 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών Έργων – Η/Μ Έργων της ΔΤΕΠΑ 
σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη αποζημίωσης των θετικών ζημιών για το διάστημα από 06-02-17 έως 
και 17-07-17 είναι 106.227,82€. 

22. Την υπ’ αρ. πρ.42635/28-02-18 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου στην οποία δηλώνεται ό,τι: 
α) συμφωνεί με το ύψος των θετικών ζημιών που καθορίστηκε από την Υπηρεσία και ανέρχεται στο 
ποσό των 106.227,82€ για το χρονικό διάστημα από 07-02-17 έως 18-07-17 και  
β) παραιτείται από το δικόγραφο της από 24-01-18 ένστασης εφόσον το ανωτέρω ποσό το οποίο θα 
περιληφθεί στον επόμενο (3ο) ΑΠΕ, εγκριθεί. 

Και επειδή επιπλέον ισχύουν : 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της 

κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων 
έργων και ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν.3669/08. 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/08 «Αν ο κύριος του έργου καταστεί 
υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να 
ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν 
σχετικής έγγραφης όχλησης.» 

3. Η δαπάνη της αποζημίωσης για τους τόκους υπερημερίας και θετικές ζημιές ανέρχεται στο ποσό των 
119.004,15€. 

4. Ο ανάδοχος με Υπεύθυνη Δήλωσή του συμφωνεί με το ύψος των θετικών ζημιών που καθορίστηκε από 
την Υπηρεσία αρκεί να περιληφθεί σε ΑΠΕ και αφού εγκριθεί θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της από 
24-01-18 ένστασής του.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 119.004,15€ του έργου: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου» αναδόχου εταιρείας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για 
τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης ποσού 119.004,15€ του έργου: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου» αναδόχου εταιρείας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για 
τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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