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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 26η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1311/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 184287 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-05-2019. 
 

Θέμα 3ο ΕΗΔ 

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», 
συνολικού προϋπολογισμού  9.950.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) αναδόχου 
εταιρείας  ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσουπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω του ότι 
στις 15/05/2019 λήγει η παράταση, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη 
για την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. 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 του άρθρου 48 του Ν.3669/08.  

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 
2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης 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.  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 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. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Α. IΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» συντάχθηκαν με μέριμνα του Δήμου Ίλιου και εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 
194/20-06-2012 Απόφασή του. 

2. Στις 26-2-2014 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του θέματος, μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ίλιου.  

3. Με την υπ. αριθμ. 1155/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η 
αποστολή περίληψης διακήρυξης. 

4. Με την υπ. αριθμ. 1486/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης και η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου του θέματος.  

5. Με την υπ’ αρ. 2146/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου :«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», 
με προϋπολογισμό 9.950.000,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ) και εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης. 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ΄αριθμ. 14/2015 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου πραγματοποίησε 
τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου του θέματος. 

7. Στις 27-05-2015 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της Ν.Π.Δ.Δ. 
Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες 
ήτοι έως τις 27/05/2017. 

8. Για την εκτέλεση του έργου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 79/10-05-2013 άδεια δόμησης από την 
Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αιγάλεω, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ιλίου με την υπ’ αριθμόν 362/2014 Απόφασή του. 

9.  Μετά την δημοπράτηση και την συμβασιοποίηση του ανωτέρω έργου, με μέριμνά του ο 
Δήμος Ιλίου προχώρησε στην αναθεώρηση της στατικής και της αρχιτεκτονικής μελέτης 
(λόγω των προβλημάτων που εντόπισε ο Ανάδοχος με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΤΕ-
210673/02-11-15 επιστολή του) και έλαβε αριθμό αναθεώρησης 17/24-02-16.  

10. Στην συνέχεια λόγω του υπ. αριθ. πρωτ. 2776/18-04-16 εγγράφου της Δ/νσης 
Πολεοδομίας Δήμου Αιγάλεω περί «Διακοπής οικοδομικών εργασιών» του ανωτέρω έργου 
εξαιτίας του πορίσματος του 1ου ελεγκτή δόμησης, ο Δήμος Ιλίου προχώρησε με μέριμνά 
του στην αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής μελέτης λόγω σύνταξης νέου διαγράμματος 

ΑΔΑ: ΩΩΧΒ7Λ7-Ι9Λ



 

 3 

εφαρμογής των οδών περιμετρικά του οικοπέδου και λόγω τροποποίησης φύτευσης, η 
οποία έλαβε αριθμό αναθεώρησης 42/20-04-16.  

11. Κατόπιν ο Δήμος Ιλίου προχώρησε λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την 
κατασκευή, στην αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του 
ανωτέρω έργου, η οποία έλαβε αριθμό αναθεώρησης 47/11-04-17. 

12.  Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 16-11-15 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών  (αρ. πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 221330/16-11-2015) προκειμένου να εκδοθεί η αναθεώρηση της υπ’ αρ. 79/10-05-
2013 άδεια δόμησης του έργου του θέματος. 

13. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 221330/26-11-2015 Απόφαση ΔΤΕΠΑ/Τ.Κ.Ε.-Ε.Π.-Η/Μ Έργων 
(ΑΔΑ : 6ΠΣΜ7Λ7-Π2Δ) έγινε αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου 
του θέματος.  

14. Με την υπ΄ αριθμ. 32071/03-03-2016 Απόφαση της ΔΤΕΠΑ/Τ.Κ.Ε.-Ε.Π-Η/Μ Έργων 
δόθηκε εντολή για την επανέναρξη των εργασιών. 

15. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 06/02/2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη 
εξόφλησης εντός διμήνου της 7ης και 8ης Πιστοποίησης. 

16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33256/16-02-2017 Απόφαση ΔΤΕΠΑ/Τ.Κ.Ε..-Η/Μ Έργων (ΑΔΑ: 
6Ψ8Α7Λ7-Φ61) με την οποία έγινε αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του 
έργου του θέματος.  

17. Με την υπ’ αριθμ. 1204/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας  του έργου μέχρι 16/06/2018, 
δηλαδή κατά  τριακόσιες ογδόντα πέντε (385) ημερολογιακές ημέρες. 

18. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 146593/14-07-2017 Απόφαση ΔΤΕΠΑ/Τ.Κ.Ε..-Η/Μ Έργων (ΑΔΑ: 
ΩΤΜΑ7Λ7-9ΨΟ)  έγινε άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.  

19. Με την υπ’ αριθμ. 1536/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας  του έργου μέχρι 15/03/2019, 
δηλαδή κατά  διακόσιες εβδομήντα δύο (272) ημερολογιακές ημέρες. 

20. Με την υπ’ αριθμ. 374/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας  του έργου μέχρι 14/05/2019, δηλαδή κατά 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

21. Με την από 16/04/2019 αίτησή του ο ανάδοχος  (αρ. πρωτ.110827/307/16-04-19/ΔΤΕΠΑ), 
αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν έξι (106) ημερολογιακές 
ημέρες.  

22. Με την υπ’ αριθμ. 146298/25-04-2019 εισήγησή της, η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου: 
«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού  9.950.000,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ) εισηγείται την έγκριση της παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας, κατά εκατόν έξι  (106) ημερολογιακές ημέρες. 

 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, σημειώθηκαν τα εξής γεγονότα 
που επέφεραν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου: 

1. Εκδηλώθηκαν ακραίες καιρικές συνθήκες με: (α) ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τις εξής 
ημερομηνίες: 11/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 25/01/19, 30/01/19, 06/02/19, 15/02/19, 
15/03/19, 08/04/19, 12/04/19 και  15/04/19, και (β) πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τις 
εξής ημερομηνίες: 24/01/2019. Κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών. 

2. Λόγω πρόσθετων  νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και 
αφορούν εργασίες που παρουσιάζονται στον 4ο και τον 5ο ΑΠΕ του έργου, απαιτείται 
επιπλέον χρόνος υλοποίησης. Ως εκ τούτου προκύπτει καθυστέρηση εργασιών  κατά 
σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες. 

3. Έπειτα από αίτηση του κυρίου του έργου στην ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Αττικής για την 
σύνδεση του έργου με το δίκτυο Μέσης Τάσης και την επιτόπου αυτοψία από μηχανικούς 
της ΔΕΔΔΗΕ που διενεργήθηκε στο εργοτάξιο, η ΔΕΔΔΗΕ με επιστολή προς τον Δήμο Ιλίου 
με αριθμ. πρωτ. 9818/21-05-18, γνωστοποίησε πως ο υποδεικνυόμενος χώρος στα σχέδια 
της μελέτης δεν πληρεί τους κανονισμούς Ηλεκτροδοτήσεων Μέσης Τάσης ως προς τις 
διαστάσεις και απαιτείται η μεταφορά του σε νέο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου. Οι πρόσθετες 
εργασίες που αφορούν την μεταφορά των Η/Μ δικτύων θα επιφέρουν καθυστέρηση κατά 
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σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, με την προϋπόθεση και της έγκρισης των 
οικοδομικών εργασιών και της συνακόλουθης εκτέλεσής τους. 

4. Λόγω της δυσχερούς κατάστασης που εξακολουθεί να παραμένει η εγχώρια αγορά δομικών 
υλικών, εξαιτίας της συρρίκνωσης του όγκου των πωλήσεων, δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο 
κανένα υλικό σε αποθήκες με αποτέλεσμα τον εξαιρετικά μεγάλο χρόνο παράδοσης ακόμα 
και μικρών ποσοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Επίσης, 
δεδομένου ότι η δυσχερής κατάσταση της εγχώριας αγοράς εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι 
και σήμερα, και πολύ πιθανόν μέχρι και το πέρας των εργασιών του έργου, θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί ένα επιπλέον διάστημα καθυστέρησης για τις παραδόσεις των υλικών που 
έπονται στο έργο, δεδομένου ότι υπολείπεται ακόμη περίπου το 15% των εργασιών. 
Επομένως αυτή η δυσχέρεια, υπολογίζεται ότι επιφέρει στο έργο καθυστέρηση της τάξης 
των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το συνολικό διάστημα καθυστέρησης που προκύπτει, αντιστοιχεί σε 
εκατόν έξι  (106) ημερολογιακές ημέρες. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας του  έργου κατά 
αυτό το διάστημα επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. 
Η ανάδοχος εταιρεία με την από 16/04/2019 αίτησή της (αρ. πρωτ.110827/307/16-04-19/ΔΤΕΠΑ), 
ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν έξι (106) ημερολογιακές ημέρες. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Υπηρεσία κρίνει ότι το χρονικό διάστημα των εκατόν έξι (106) 
ημερολογιακών ημερών επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου. 
Και επειδή  

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 
48 του Ν.3669/08.  

2. Κατά κύριο λόγο, η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  

 Εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα,  
 Λόγω πρόσθετων νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και 

αφορούν εργασίες που παρουσιάζονται στον 4ο και 5ο ΑΠΕ του έργου, απαιτείται επιπλέον 
χρόνος υλοποίησης, 

 Η ΔΕΔΔΗΕ με επιστολή προς τον Δήμο Ιλίου με αριθμ. πρωτ. 9818/21-05-18 γνωστοποίησε 
πως ο υποδεικνυόμενος χώρος στα σχέδια της μελέτης δεν πληρεί τους κανονισμούς 
Ηλεκτροδοτήσεων Μέσης Τάσης ως προς τις διαστάσεις και απαιτείται η μεταφορά του, σε 
νέο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου. Οι πρόσθετες εργασίες που αφορούν την μεταφορά των 
Η/Μ δικτύων και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα επιφέρουν καθυστέρηση κατά 40 
ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον στο έργο, 

 Η εγχώρια αγορά δομικών υλικών βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση, εξαιτίας της 
συρρίκνωσης του όγκου των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άμεσα διαθέσιμο 
κανένα υλικό σε αποθήκες με συνακόλουθο τον εξαιρετικά μεγάλο χρόνο παράδοσης τους, 

            όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω. 
3. Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου του έργου. 
 

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των εκατόν έξι (106) ημερολογιακών 
ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: 
«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού  9.950.000,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ), αναδόχου εταιρείας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 
3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8,  κατά εκατόν έξι (106) ημερολογιακές ημέρες, μετά της 
αναθεωρήσεως. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα   αποφασίζει 
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Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: 
«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού  9.950.000,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ), αναδόχου εταιρείας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 
3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8,  κατά εκατόν έξι (106) ημερολογιακές ημέρες, μετά της 
αναθεωρήσεως. 
 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσουπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
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