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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 481/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 10ο 
Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 
700.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), αναδόχου εταιρίας ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον 
κ.Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

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

 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. 

 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 
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Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 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», και την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 Απόφαση του 
Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) σχετικά με την 
έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής.  

 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: 

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Τη μελέτη του έργου του θέματος που εγκρίθηκε με τις υπ’ αρ. 297/2011 και 435/2011 Αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

2. Την υπ’ αριθμ. 357/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν το Σχέδιο Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης όπως επικαιροποιήθηκαν, 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 
€ καθώς επίσης εγκρίθηκε η αποστολή Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση, η Διεξαγωγή 
δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου και 
τέλος η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.   

3. Το διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος που έγινε την 01-04-2014 και 
μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Αδαμίδης – Ι. Μονογυιός & Σια Ο.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,21%. 

4. Τη με αρ. 1020/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

5. Τη χρηματοδότηση του έργου που έγινε από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 
9777.03.010, Ειδικός Φορέας: 03072). 

6. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε την 25/08/2014 για ποσό 336.027,62€, από τα 
οποία 235.026,53€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. (28%), 35.253,98€ για 
απρόβλεπτες δαπάνες, 2.657,37€ για απολογιστικά, 255,31€ για αναθεώρηση και 62.834,43€ για 
Φ.Π.Α. 23%. 

7. Το από 03-11-14 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 214316/03-11-2014) με το οποίο 
υποβλήθηκε προς έγκριση ο 1ος Λογαριασμός. 

8. Την από 12-01-15 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών – έγγραφη όχληση του αναδόχου (αρ. πρ. 
ΔΤΕΠΑ 6558/12-01-2015) για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού και για τον υπολογισμό τόκων 
υπερημερίας. 

9. Την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού που έγινε την 23-07-2015 με την υπ’ αριθμ. 
201508244930140096 τραπεζική επιταγή της Alpha Bank. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 
εξόφληση της 1ης εντολής πληρωμής έγινε εκπρόθεσμα ήτοι μετά την παρέλευση του διμήνου 
(03-01-15), και γι’ αυτό συντρέχουν λόγοι τοκοφορίας. 

10. Το από 19-12-14 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 254003/19-12-2014) με το οποίο 
υποβλήθηκε προς έγκριση ο 2ος Λογαριασμός. 

11. Την από 25-02-15 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών – έγγραφη όχληση του αναδόχου (αρ. πρ. 
ΔΤΕΠΑ 41058/25-02-2015) για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και για τον υπολογισμό 
τόκων υπερημερίας. 

12. Την εξόφληση του 2ου Λογαριασμού που έγινε την 18-06-2015 με την υπ’ αριθμ.00039358-4 
τραπεζική επιταγή της Alpha Bank. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξόφληση της 2ης 
εντολής πληρωμής έγινε εκπρόθεσμα ήτοι μετά την παρέλευση του διμήνου (19-02-15), και γι’ 
αυτό συντρέχουν λόγοι τοκοφορίας. 
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13. Το από 18-02-15 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 36956/18-02-2015) με το οποίο 
υποβλήθηκε προς έγκριση ο 3ος Λογαριασμός. 

14. Την από 27-04-15 έγγραφη όχληση του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 84815/27-04-2015) για την 
εξόφληση του 3ου  λογαριασμού και για τον υπολογισμό τόκων υπερημερίας. 

15. Την εξόφληση του 3ου Λογαριασμού που έγινε την 18-06-2015 με την υπ’ αριθμ.00039360-6 
τραπεζική επιταγή της Alpha Bank. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξόφληση της 3ης 
εντολής πληρωμής έγινε εκπρόθεσμα ήτοι μετά τη παρέλευση του διμήνου (18-04-15), και γι’ 
αυτό συντρέχουν λόγοι τοκοφορίας. 

16. Το από 05-12-16 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 227739/05-12-2016) με το οποίο 
υποβλήθηκε προς έγκριση ο 8ος Λογαριασμός. 

17. Την εξόφληση του 8ου Λογαριασμού που έγινε την 24-07-2017 σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρ. 
16152/18-01-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης  Οικονομικών/ Δ/νση Ταμειακής Διαχείρισης / 
Τμήμα Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξόφληση της 
8ης εντολής πληρωμής έγινε εκπρόθεσμα ήτοι με τη παρέλευση του διμήνου (05-02-17) και γι’ 
αυτό συντρέχουν λόγοι τοκοφορίας. 

18. Το από 05-07-17 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 139525/05-07-2017) με το οποίο 
υποβλήθηκε προς έγκριση ο 9ος Λογαριασμός. 

19. Την εξόφληση του 9ου Λογαριασμού που έγινε την 22-11-2017 σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρ. 
16152/18-01-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης  Οικονομικών/ Δ/νση Ταμειακής Διαχείρισης / 
Τμήμα Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξόφληση της 
8ης εντολής πληρωμής έγινε εκπρόθεσμα ήτοι με τη παρέλευση του διμήνου (05-09-17) και γι’ 
αυτό συντρέχουν λόγοι τοκοφορίας. 

20. Το από 07-09-18 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 171294/07-09-2018) με το οποίο 
υποβλήθηκε προς έγκριση ο 10ος Λογαριασμός. 

21. Την εξόφληση του 10ου Λογαριασμού που έγινε την 15-11-2018 σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρ. 
16152/18-01-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης  Οικονομικών/ Δ/νση Ταμειακής Διαχείρισης / 
Τμήμα Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξόφληση της 
8ης εντολής πληρωμής έγινε εκπρόθεσμα ήτοι με τη παρέλευση του διμήνου (07-11-18) και γι’ 
αυτό συντρέχουν λόγοι τοκοφορίας. 

22. Τις από 24-10-18 και 09-11-18 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 208892/24-10-18 και 222789/09-11-18 
αντίστοιχα)  έγγραφες οχλήσεις που υπέβαλε ο ανάδοχος για την εξόφληση του 10ου  
λογαριασμού και για τον υπολογισμό τόκων υπερημερίας. 

23. Τη με αρ. πρ. 2090/28-01-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ07Τ7Λ7-ΩΕΗ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων, της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του εν θέματι έργου. 

24. Το από 23-01-19 αίτημα του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 22483/23-01-19) περί καταβολή τόκων 
υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών για το χρονικό διάστημα διακοπής 
του έργου. 

25. Το από 22483/15-02-2019 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, απαντητικό στο αίτημα του 
αναδόχου. 

 
Και επειδή: 
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 ως ισχύει 
και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008), παρ.9, σύμφωνα με την 
οποία: «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του 
διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση (σύμφωνα με τη Ιδ. ΣτΕ 
27/2015 δεν απαιτείται όχληση) και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') 

2. Η δαπάνη της αποζημίωσης για τους τόκους υπερημερίας ανέρχεται στο ποσό των 5.696,70 € 
σύμφωνα με το αρ. πρ. 22483/15-02-19 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας. 

  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση δαπάνης ποσού 5.696,70 € του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», 
προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε. για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω.  

2. Τον καθορισμό πηγής χρηματοδότησης. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση δαπάνης ποσού 5.696,70 € του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», 
προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε. για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω.  

2. Την χρηματοδότηση εξ ιδίων πότων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα και κα Αικατερίνη 

Αδαμοπούλου δηλώνουν λευκό.  
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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