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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2222/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 12ο   
Έγκριση  πρόσθετης δαπάνης για το  έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
(ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)». 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε 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 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

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». 
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 Του Ν.4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως 
ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 376, από το οποίο προκύπτει ότι για την παρούσα 
σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 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. 109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρ. 273/2017  Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
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. 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 α. το ιστορικό του έργου 
 

 Την από 26-02-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού – Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής 
Προστασίας για το έργο. 

 Την από 06-02-2015  σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
της αναδόχου εταιρείας,  ποσού 7.721.326,73 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης δώδεκα 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 06-02-2016. 

 Την υπ΄αρ.1160/27-5-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 7ΗΗ87Λ7-ΧΒΔ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-03-2016.  

 Την υπ΄αρ.2489/26-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΩΔ137Λ7-670), με την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19-5-2016.  

 Την υπ΄αρ.987/5-5-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 65Α87Λ7-6ΚΛ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 07-
02-2017.  

 Την υπ΄αρ.πρωτ.2465/30-06-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία  
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
(ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Β΄ ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001164. 

 Την υπ΄αρ.οικ/144533/28-07-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
αποφασίστηκε η συνέχιση της εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής. 

 Το από 27/09/2016 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής  των φακέλων του έργου από τη  
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Α. 
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 Την υπ΄αρ.174/03-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΨΩΨΒ7Λ7-4ΚΤ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-04-2017. 

 Την υπ΄αρ.860/07-04-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 7ΦΦΘ7Λ7-0ΥΤ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-07-2017. 

 Την υπ΄αρ.2136/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΚΛΦ7Λ7-00Ρ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 
κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-10-2017. 

 Την υπ΄αρ.2701/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
7ΑΒΑ7Λ7-8Ι0), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 
κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-01-2018. 

 Την υπ΄αρ.510/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΞΜΤ7Λ7-6Β4), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 
μέχρι τις 31-12-2018. 

 Το με αρ. πρωτ. 711/17-12-2018 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α./253756/18-12-18) έγγραφο του 
αναδόχου, σχετικά με την ολοκλήρωση-παράταση του έργου.  

 Την υπ΄αρ.3933/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
9Ω4Ν7Λ7-ΡΗ6), με την οποία εγκρίθηκε η ένατη παράταση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά εκατόν τριάντα πέντε (135) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-05-2019. 

 Την με αρ. πρωτ. 782/18-03-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/78027/18-03-2019) ένσταση του 
αναδόχου, κατά της υπ’ αρ. 3933/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το με α.π. 797/ 05-04-2019 αίτημα καταβολής αποζημίωσης της Αναδόχου 
(αρ.πρωτ.98264/05-04-2019/ Δ.Τ.Ε.Π.Α.). 

 Την υπ’ αρ.1110/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία τροποποιείται η υπ’ 
αρ.3933/2018 Απόφασή της, παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως 15-05-2019. 

 
 Το από 25-04-2019 αίτημα καταβολής αποζημίωσης της Αναδόχου για το χρονικό διάστημα 

από 01-04-2019 έως 30-04-2019 (αρ.πρωτ.145753/25-04-2019/ Δ.Τ.Ε.Π.Α.). 
 Την υπ’ αρ. 1281/10-05-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 30-11-2019. 
 Την από 06-06-2019 επιστολή του αναδόχου, με την οποία αποδέχεται την αποζημίωση των 

196.029,85 ευρώ αντί του ποσού των 207.056,14 ευρώ που είχε αιτηθεί. 
 Το με αρ.πρωτ.261995/06-06-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε.-

Η/Μ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α.) σχετικά με το αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου. 
 
 
β. το αντικείμενο του έργου 
 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η αποκατάσταση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του 
νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις 
οδούς Κλεισόβης, Οικονόμου, Μ. Χατζηκυριακού και Ι. Χατζηκυριακού στον Πειραιά και είναι 
ιδιοκτησία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Το κτίριο του Χατζηκυριάκειου 
Ορφανοτροφείου Θηλέων Πειραιώς αρχικά, και στη συνέχεια μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο 
του, έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
και στη συνέχεια από το ΥΠΠΟ σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 994/Β/6-12-1991. Το 
κτίριο υπέστη περιορισμένες ζημιές κατά τον σεισμό του 1981, ενώ κατά το σεισμό της 7ης 
Σεπτεμβρίου 1999 δημιουργήθηκαν στο κτίριο πολύ πιο σημαντικές βλάβες, κυρίως στα σημεία όπου 
έγιναν παλαιότερες επεμβάσεις υποστήριξης και αποκατάστασης.   
Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί: α) οι εργασίες τσιμεντενέσεων και μανδύα εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος σε όλο το κτίριο, β) οι εργασίες ενισχυμένης τσιμεντοκονίας στις φέρουσες 
τοιχοποιίες του αιθρίου και των δύο διατηρούμενων κλιμακοστασίων, γ) τα  σύμμεικτα δάπεδα, δ) 
τα βιομηχανικά δάπεδα του κτιρίου, ε) οι εσωτερικές τοιχοποιίες του υπογείου, του ισογείου και 
του Α’ ορόφου, στ) τα επιχρίσματα του κτιρίου σε ποσοστό 95% περίπου, ζ) οι χρωματισμοί σε 
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τμήμα στο αίθριο, η) έχει ολοκληρωθεί ο μεταλλικός σκελετός του παταριού στο ισόγειο, θ) έχει 
ολοκληρωθεί ο μεταλλικός σκελετός των τριών κλιμακοστασίων (κλιμακ. 1,2 και 3), ι) έχει 
κατασκευασθεί ο φέρον οργανισμός της στέγης του κτιρίου, εκτός της περιοχής των πύργων, κ) 
έχουν κατασκευασθεί τα ξύλινα παράθυρα του αίθριου, στο σύνολό τους και τα παράθυρα των 
όψεων σε μεγάλο ποσοστό, χωρίς τους υαλοπίνακες και λ) έχει κατασκευασθεί το μεγαλύτερο 
μέρος των υποδομών της ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικών, κλιματισμού (σωληνώσεις, 
αεραγωγοί, καλωδίωση, εσχάρες κλπ.) στους χώρους του υπογείου, ισογείου και Α’ ορόφου.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 70% 
περίπου του συνολικού φυσικού  αντικειμένου. 
 
 
γ. το ιστορικό που αφορά στην αποζημίωση 
 
1. Επειδή το έργο του θέματος δεν θα ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2018, 

ημερομηνία λήξης της όγδοης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας και ο ανάδοχος δεν είχε 
υποβάλλει αίτημα παράτασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο είναι ιστορικής σημασίας και 
κοινωνικού χαρακτήρα, αφού το κτίριο του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου έχει 
χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 
994/Β/6-12-1991), η Υπηρεσία με το α.π. οικ.240356/30-11-2018 έγγραφό της, μεταξύ άλλων 
ζήτησε από τον ανάδοχο, στην περίπτωση που προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίηση του 
έργου, να προβεί έγκαιρα στο σχετικό αίτημα παράτασης. 

 
2. Σε απάντηση του προαναφερθέντος εγγράφου, ο ανάδοχος απέστειλε την α.π.711/17-12-2018 

επιστολή (α.π.253756/18-12-18 ΔΤΕΠΑ), στην οποία, μεταξύ άλλων έθεσε για πρώτη φορά τις 
απαιτούμενες κατά τον ίδιο, οικονομικές προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλλει αίτημα για την 
ένατη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. Με την επιστολή αυτή ο ανάδοχος την 
17-12-2018 υπέβαλλε παραστατικά εξόδων και ζήτησε αποζημίωση ποσού 1.052.987,09 ευρώ 
για τα έξοδά του στο έργο για το χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και την προβλεπόμενη 
κατά τον ανάδοχο ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 31-8-2019 και αποζημίωση ποσού 
141.600,00 ευρώ για την αναθεώρηση της αρχικής Οικοδομικής Άδειας του έργου. 

 
Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία στην προαναφερθείσα επιστολή της αναφέρει ότι: 

(…) ενόψει όλων των παραπάνω, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποσύρουμε την προσφυγή 
διάλυσης της Σύμβασης και να αιτηθούμε παράταση, με αναθεώρηση, για επιπλέον χρονικό διάστημα, 
θα πρέπει: 1. Να μας θέσετε υπόψη συγκεκριμένο, ….. 2. Να μας εγκρίνετε και να μας καταβάλετε το 
παραπάνω ποσό των 1.052.987,09€, ως πρόσθετη αποζημίωση, και το παραπάνω ποσό των 
141.600,00€, για την αναθεώρηση της αρχικής Οικοδομικής Άδειας του Έργου (…) 

και σε άλλο σημείο της επιστολής της, προσδιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης των εργασιών: 

 (…) η ζημία που ήδη υφίσταται η ανάδοχος εταιρεία θα συνεχίσει να υπάρχει για τουλάχιστον άλλους 
οκτώ (8) μήνες από την λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του Έργου, χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου (…)  

Επιπλέον στην ανωτέρω επιστολή (α.π.711/17-12-2018), ο ανάδοχος διατύπωσε ρητή 
επιφύλαξη για διεκδίκηση επιπλέον αποζημίωσης, στην περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου μετά 
την 31-8-2019.  

3. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αρ.3933/2018 Απόφασή της, ενέκρινε την ένατη παράταση 
της συνολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-
2019 έως 15-5-2019, χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης 
πέραν της νόμιμης αναθεώρησης και έχοντας θεωρήσει την προαναφερθείσα επιστολή του 
αναδόχου ως αίτημα παράτασης. 

4. Ο ανάδοχος υπέβαλλε την με αρ. πρωτ. 782/18-03-2019 ένσταση κατά της ανωτέρω Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, αιτούμενος την ακύρωση της απόφασης δεδομένου και ότι δεν του 
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αναγνωρίστηκαν οι δαπάνες αποζημίωσης που είχε ζητήσει με το αρ. πρωτ. 711/17-12-2018 
έγγραφο του. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της 
ανωτέρω ένστασης από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. 

5 Με το με αρ. πρωτ.797/05-04-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/98264/05-04-2019) έγγραφό του, ο 
ανάδοχος υπέβαλε παραστατικά και αιτήθηκε (1) την έγκριση καταβολής ποσού 207.056,14 
ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-03-2019, ως επιπρόσθετη αποζημίωση 
για τις δαπάνες που όπως ισχυρίζεται επιπροσθέτως επιβαρύνεται χωρίς δική του υπαιτιότητα και 
(2) την έγκριση καταβολής της δαπάνης που κατά τον ίδιο τεκμηρίωσε με την προαναφερθείσα 
με αρ.πρωτ. 711/17-12-2018 επιστολή του (υπό εξέταση αίτημα αποζημίωσης). 

 
6. Με την υπ΄αρ. 1110/23-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 

Ψ9ΜΑ7Λ7-ΩΟΩ) τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.3933/2018 Απόφασή της σχετικά με την ένατη 
παράταση, ως προς την φράση «χωρίς  το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης», η οποία απαλείφθηκε (προκειμένου να εξεταστεί το 
προαναφερθέν αίτημα αποζημίωσης). 
 

7. Με το α.π. 817/25-04-2019 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλλε παραστατικά εξόδων και ζήτησε 
την καταβολή αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως 30-04-2019 
(αρ.πρωτ.145753/25-04-2019/ Δ.Τ.Ε.Π.Α.) ποσού 88.615,38 ευρώ, αίτημα το οποίο είναι σε 
διαδικασία ελέγχου. 

 
8. Με την α.π.819/25-04-2019 (α.π.146069/25-04-2019/ΔΤΕΠΑ) επιστολή του ο ανάδοχος 

εκτίμησε ότι ο αναγκαίος χρόνος για την αποπεράτωση του έργου είναι μέχρι 30-11-2019. 
 
9. Με την υπ’ αρ. 1281/10-05-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση 

της συνολικής προθεσμίας έως 30-11-2019, έχοντας θεωρήσει την προαναφερθείσα επιστολή 
του αναδόχου ως αίτημα παράτασης. 

     
    10. Με το αρ. πρωτ. 840/06-06-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/261733/06-06-2019) έγγραφό του, ο 

ανάδοχος δήλωσε ότι, για το διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-03-2019, αποδέχεται το 
ποσό των 196.029,85 ευρώ αντί του ποσού των 207.056,14 ευρώ που είχε αιτηθεί. 

     
    11. Με το αρ. πρωτ. 843/07-06-2019  έγγραφό του, ο ανάδοχος έχει αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση 

ποσού 76.877,45 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-5-2019 έως και την 31-5-2019, αίτημα 
το οποίο είναι σε διαδικασία ελέγχου. 

δ. το αίτημα αποζημίωσης 
Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ.797/05-04-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/98264/05-04-2019) επιστολή 
του υπέβαλλε παραστατικά εξόδων και  

α) Αιτήθηκε την έγκριση καταβολής ποσού 207.056,14 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-
01-2019 έως 31-03-2019, ως επιπρόσθετη αποζημίωση για τις διοικητικές και λειτουργικές 
δαπάνες της εταιρείας και για τις δαπάνες έδρας και εργοταξίου, δαπάνες για τις οποίες 
ισχυρίζεται ότι επιπροσθέτως επιβαρύνεται χωρίς δική του υπαιτιότητα και θεωρεί ότι με την 
καταβολή αυτής της αποζημίωσης θα επέλθει: 

 (…) έστω κατά το μέρος αυτό, αποκατάσταση της ισορροπίας στη μεταξύ μας σχέση, η οποία ως 
γνωστόν έχει προ πολλού διαταραχθεί, χωρίς τη δική μας υπαιτιότητα, εξαιτίας ιδίως του πλήθους 
των σοβαρών μελετητικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων που ενέσκηψαν με την 
έναρξη μόλις της κατασκευής του εν θέματι Έργου και που εξακολουθούν –τουλάχιστον οι συνέπειες 
αυτών- να ενσκήπτουν ακόμη μέχρι και σήμερα (…)  και 

β) Αιτήθηκε επιπλέον την έγκριση καταβολής της δαπάνης, που κατά τον ίδιο τεκμηρίωσε με την 
προαναφερθείσα με αρ.πρωτ. 711/17-12-2018 επιστολή του, καθώς ισχυρίζεται ότι: 

 
(…) Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, κατά της με αρ. 3933/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η ανάδοχος εταιρεία έχει ασκήσει την από 18/03/2019 ένστασή 
της, για την ευδοκίμηση της οποίας διατυπώνουμε ρητή επιφύλαξη. Με αφορμή, λοιπόν, την 
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παραπάνω ένστασή μας και προς το σκοπό της ομαλοποίησης της εκτέλεσης του Έργου, 
ευελπιστούμε ότι, στο πλαίσιο εξέτασης του παραπάνω αιτήματος περί καταβολής επιπρόσθετης 
αποζημίωσης, θα επανεξετάσετε συνολικά το σχετικό ζήτημα και θα εγκρίνετε την καταβολή στην 
ανάδοχο εταιρεία συνολικά της αποζημίωσης που δικαιούται, συμπεριλαμβανομένης, πλέον αυτής 
που ζητείται με την παρούσα, και αυτής που τεκμηριώσαμε με την από 17-12-2018 σχετική μας 
επιστολή (…) 

Όσον αφορά στην υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση των εργασιών του έργου, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι, για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις στο έργο δεν υπάρχει αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου και οι δέκα εγκεκριμένες, μέχρι σήμερα, παρατάσεις της συνολικής 
προθεσμίας εγκρίθηκαν με αναθεώρηση, αναγνωρίζοντας έτσι την μη ύπαρξη αποκλειστικής 
υπαιτιότητας του αναδόχου για την καθυστέρηση. Οι καθυστερήσεις στο έργο οφείλονται στις 
χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτήθηκαν (1) για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας λόγω 
αλλαγής στη στατική μελέτη και λόγω των προσαρμογών εξαιτίας αυτής, στην αρχιτεκτονική και 
Η/Μ μελέτη του έργου, μετά δε την απαιτούμενη θεώρηση αυτών από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο (2) για την σύνταξη και έγκριση του 
3ου Α.Π.Ε. σύμφωνα με την αναθεωρημένη μελέτη, και (3) για την διαδικασία του διαγωνισμού 
προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στοιχεία της οποίας στάλθηκαν από την Υπηρεσία μας με 
το α.π.222940/21-12-2018 έγγραφό μας στη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα και η 
οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Όσον αφορά στην αιτούμενη αποζημίωση ισχύουν τα παρακάτω: 

Δεκατέσσερις μέρες πριν την έγκριση της ένατης παράτασης, ο ανάδοχος με την α.π. 711/17-12-
2018 επιστολή του αιτήθηκε πρόσθετη αποζημίωση για τα γενικά του έξοδα. Με την επιστολή αυτή 
έκανε γνωστό στην υπηρεσία ότι για να είναι σε θέση να αιτηθεί την ένατη παράταση, θα πρέπει 
προηγουμένως να του καταβληθεί η πρόσθετη αποζημίωση για τα έξοδά του κατά το χρονικό 
διάστημα υλοποίησης του έργου από 06-02-2016 έως και 31-8-2019, ποσού 1.052.987,09 ευρώ. 
Ο ανάδοχος ζήτησε την ανωτέρω αποζημίωση λόγω των καθυστερήσεων που έχουν λάβει χώρα 
στο έργο. Από την προαναφερθείσα επιστολή προκύπτει ότι, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι οφείλει να 
καλύψει τα έξοδα στο έργο και στο χρονικό διάστημα της αρχικής συμβατικής προθεσμίας από 06-
02-2015 έως και 05-02-2016, ενώ δεν αποδέχεται ότι οφείλει να καλύψει τα έξοδα στο έργο για το 
επόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου από 06-02-2016 έως 31-8-2019. 
Επιπλέον, ο ανάδοχος ζήτησε αποζημίωση ποσού 141.600,00 ευρώ για την αναθεώρηση της 
αρχικής Οικοδομικής Άδειας του έργου (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελετητών για τις 
αρχιτεκτονικές και η/μ μελέτες και την στατική μελέτη της στέγης). Ο ανάδοχος όμως, σε 
προγενέστερο χρόνο έχει καταθέσει αίτημα, με θέμα την αμοιβή για την αναθεώρηση της 
οικοδομικής άδειας και την εκπόνηση των μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτή, το οποίο έχει 
απορριφτεί από την υπηρεσία με το απ 96592/04-4-2019 έγγραφό της. Σύμφωνα με τη νομοθεσία 
των δημοσίων έργων ο ανάδοχος είχε τη δυνατότητα εντός δυο μηνών να υποβάλλει ένσταση κατά 
της προαναφερόμενης πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πράγμα το οποίο δεν έκανε, 
αποδεχόμενος έτσι την απόρριψη του αιτήματός του για την αποζημίωση της εν λόγω δαπάνης. Ο 
ανάδοχος ενώ δεν υπέβαλλε ένσταση, δεν μπορεί να επανέλθει εκ νέου με την αρ. πρωτ.797/05-
04-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/98264/05-04-2019) επιστολή του και να αιτηθεί για δεύτερη φορά την 
αποζημίωση της δαπάνης για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, αποζημίωση που η 
Υπηρεσία έχει απορρίψει στο παρελθόν. Επιπλέον, όσο αφορά στην αμοιβή της στατικής μελέτη 
της στέγης έχει υποβάλλει προσφυγή, η οποία μετά από αναβολή θα εξεταστεί την 20-12-2019. Ως 
εκ τούτου, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο ανάδοχος δεν δικαιούται την αποζημίωση 
ποσού 141.600,00 ευρώ. 
Κατά την Υπηρεσία, οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις, ποσού 1.052.987,09 ευρώ και 141.600,00 
ευρώ, που ζήτησε ο ανάδοχος δεν είχαν νομικό έρεισμα και ως εκ τούτου δεν θα ήταν εφικτή η 
ικανοποίηση τους. Επομένως κατά τα αναγραφόμενα του αναδόχου στην ανωτέρω επιστολή, ο 
ανάδοχος δεν θα υπέβαλλε το ένατο αίτημα παράτασης και έτσι η απαιτούμενη για την 
ολοκλήρωση του έργου ένατη παράταση της Συνολικής Προθεσμίας θα έπρεπε να εγκριθεί χωρίς 
αίτηση του αναδόχου (χορήγηση οριακής προθεσμίας).  
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Η Οικονομική Επιτροπή θεώρησε όμως την προαναφερθείσα επιστολή του αναδόχου ως αίτημα 
παράτασης και ενέκρινε την ένατη παράταση ως παράταση κατόπιν αιτήματος του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος θεωρεί ότι, με την έγκριση της ένατης παράτασης μέχρι 15-5-2019 έχει γίνει αποδεκτή 
η αποζημίωση δαπάνης, που ζήτησε με την αρ.πρωτ. 711/17-12-2018 επιστολή του και ζητά την 
επανεξέταση της δαπάνης αυτής για το χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και 31-8-2019 
Για το χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και 31-12-2018, η υπηρεσία έχει τη γνώμη ότι ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση, με εξαίρεση το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από 06-05-2016 
έως και 19-01-2017 (για το οποίο έχει καταβληθεί  στον ανάδοχο αποζημίωση για τα έξοδά του 
ποσού 156.098,20 ευρώ), και αυτό διότι ο ανάδοχος με τις αιτούμενες από τον ίδιο οκτώ πρώτες 
παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας του έργου, με τις οποίες εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31-12-
2018, δεν είχε ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για τα έξοδά του, εξαιτίας των παρατάσεων που ο 
ίδιος αιτήθηκε. Επιπλέον, επειδή δεν είναι δυνατό εκ των υστέρων να επαληθευτεί η ακρίβεια των 
στοιχείων που προσκομίστηκαν με την α.π. 711/17-12-2018 επιστολή του για το προαναφερθέν 
χρονικό διάστημα των περίπου δυόμιση ετών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι εφικτή η 
εξέταση των παραστατικών εξόδων για το χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και 17-12-2018. 

Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-3-2019, εντός του οποίου ο ανάδοχος 
εκτελούσε εργασίες στο έργο, χωρίς να έχει αιτηθεί διακοπή εργασιών και μετά τον έλεγχο των 
παραστατικών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο με το προαναφερθέν με αρ. πρωτ.797/05-
04-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/98264/05-04-2019) έγγραφό του, διαπιστώθηκε ότι οι διοικητικές και 
λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας και οι δαπάνες εργοταξίου είναι 196.029,85 ευρώ αντί του 
ποσού των 207.056,14 ευρώ που έχει αιτηθεί ο ανάδοχος. 
Συγκεκριμένα, μετά τον έλεγχο των παραστατικών εξόδων που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο, 
οι επιμέρους δαπάνες που προκύπτουν είναι: 
 

1. Γενικά έξοδα (διοικητικές & λειτουργικές δαπάνες) : 30.726,87 ευρώ 
2. Προμήθεια Εγγυητικών Επιστολών                       : 14.085,00 ευρώ 
3. Νερό                                                                : 94,50 ευρώ 
4. Ηλ. Ρεύμα                                                         : 145,80 ευρώ 
5. Τηλεφωνική γραμμή                                           : 614,70 ευρώ 
6. Αποδοχές προσωπικού                                        : 136.174,95 ευρώ 
7. Γερανός                                                            : 3.899,70 ευρώ 
8. Χημικές τουαλέτες                                              : 540,00 ευρώ 
9. Ικριώματα                                                         : 6.876,49 ευρώ 
10. Τόκοι προκαταβολής                                           : 489,54 ευρώ 
11. Ασφάλιση Έργου                                                : 2.382,30 ευρώ  

 
Με την από 06-06-2019 επιστολή του, ο ανάδοχος αποδέχεται την αποζημίωση των 196.029,85 
ευρώ αντί του ποσού των 207.056,14 ευρώ που είχε αιτηθεί.  
 
Για το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως 30-4-2019 και από 01-5-2019 έως 31-5-2019 ο 
ανάδοχος αιτήθηκε αποζημίωση ποσού 88.615,38 ευρώ και ποσού 76.877,45 ευρώ αντίστοιχα, με 
τα α.π.817/25-04-2019 και α.π.843/07-06-2019 έγγραφά του, τα παραστατικά των οποίων ελέγχει 
η Υπηρεσία.  
 
Επιπλέον, ο ανάδοχος με την α.π.819/25-04-2019 (α.π.146069/25-04-2019/ΔΤΕΠΑ) επιστολή του, 
είκοσι μέρες πριν την λήξη της ένατης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας (και δεκαπέντε μέρες 
πριν την έγκριση της δέκατης παράτασης) εκτίμησε ότι ο αναγκαίος χρόνος για την αποπεράτωση 
του έργου είναι μέχρι 30-11-2019 υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα λοιπά σχετικά εκκρεμή ζητήματα 
τακτοποιηθούν άμεσα. Ο ανάδοχος ανέφερε ότι δικαιούται αποζημίωση και για την δέκατη 
παράταση της Συνολικής Προθεσμίας από 16-05-2019 έως 30-11-2019 διότι, σύμφωνα με αυτόν, 
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καθυστέρηση που προκλήθηκε στο έργο.  
Η Οικονομική επιτροπή εξέλαβε το ανωτέρω έγγραφο του αναδόχου ως αίτημα παράτασης και με 
την υπ’ αριθ.1281/10-05-2019 Απόφασή της ενέκρινε τη δέκατη παράταση της Συνολικής 
Προθεσμίας κατά το χρονικό διάστημα από 16-05-2019 μέχρι 30-11-2019, με αίτημα την 
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α.π.819/25-04-2019 επιστολή του αναδόχου. (Ο ανάδοχος, με βάσει τα λεγόμενά του, προφανώς 
θα αιτηθεί την αποζημίωση των εξόδων του για το χρονικό διάστημα από 01-6-2019 έως και 30-11-
2019).  
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, προκειμένου ο ανάδοχος να αποδεχτεί ότι έχει υποβάλλει το ένατο 
και το δέκατο αίτημα παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας ζητά να του αναγνωρισθούν 
αποζημιώσεις ανά μήνα (σύμφωνα με τις αιτήσεις του), αλλιώς η Συνολική Προθεσμία του έργου 
θα έχει λήξει την 31-12-2018 και θα πρέπει να σταματήσει η κατασκευή του έργου, καθώς η 
εγκεκριμένη όγδοη παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου έληξε την 31-12-2018 και η 
ένατη παράταση με χορήγηση της Οριακής Προθεσμίας (4 μήνες και 34 ημέρες) μπορούσε να 
εγκριθεί μέχρι την 03-06-2019, ημερομηνία συμπλήρωσης αυτής δηλαδή 4 μήνες και 34 ημέρες 
μετά την 31-12-2018 και άρα δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα έκδοσης Απόφασης παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας χωρίς αίτημα του αναδόχου. Αυτό διότι σύμφωνα με την υπ’αρ.4675/2014 
του ΣτΕ:  (…) συνάγεται μεν ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποβάλει αίτημα παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργο, δεν τάσσεται καταρχήν συγκεκριμένη προθεσμία για την 
εξέταση της και την έκδοση σχετικής απόφασης από την προϊσταμένη αρχή, αλλ’ ότι κατά το πνεύμα 
των εν λόγω διατάξεων πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόφαση αυτή πρέπει να εκδοθεί πριν από τη 
λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας που δύναται οίκοθεν να χορηγήσει η προϊσταμένη 
αρχή (οριακή προθεσμία), η δε πάροδος άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, έστω και αν συνιστά 
παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της προϊσταμένης αρχής (ή της διευθύνουσας υπηρεσίας 
στην περίπτωση που βραδύνει να προωθήσει έγκαιρα την υποβληθείσα σε αυτήν αίτηση του 
αναδόχου), δεν δύναται να έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα έκδοσης απόφασης και μετά την 
συμπλήρωση της οριακής προθεσμίας(…) 
 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, προφανώς η δαπάνη με την οποία έχει 
επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για τα έξοδα της εταιρείας στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 
περίπου δυόμιση ετών από 06-02-2016 έως και 31-12-2018 (εξαιρουμένου του ενδιάμεσου 
χρονικού διαστήματος από 06-05-2016 έως και 19-01-2017 για το οποίο ο ανάδοχος έχει εισπράξει 
αποζημίωση για τα έξοδά του) θα είναι μεγαλύτερη του ποσού των 196.029,85 ευρώ, ποσό με το 
οποίο επιβαρύνθηκε ο ανάδοχος για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από 01-01-2019 έως 
και 31-03-2019. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, ο ανάδοχος στην α.π. 711/17-12-2018 επιστολή του 
ισχυρίζεται ότι έχει επιβαρυνθεί με δαπάνη ποσού 2.905.307,07 ευρώ για το προαναφερθέν 
χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και 31-12-2018 (καθώς έχει κάνει τη θεώρηση ότι το ποσό 
των ΓΕ&ΟΕ 862.715,91 ευρώ του έργου θα πρέπει να του καταβληθεί για κάθε ένα έτος μετά την 
αρχική συμβατική προθεσμία διάρκειας 12 μηνών), ενώ για το διάστημα από 06-02-2016 έως και 
31-8-2019 ζήτησε αποζημίωση ποσού 1.052.987,09 ευρώ (βάσει παραστατικών των εξόδων του).  
 
 Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος με το από 13-01-2017 αίτημά του, έχει ζητήσει τη 
διάλυση της σύμβασης (αρ. πρωτ.8168/13-1-17/ΔΤΕΠΑ), κατά την παρ. 2.γ. του άρθρου 62 του 
Ν.3669/08, το οποίο απορρίφτηκε από την Υπηρεσία και έχει υποβάλει για το προαναφερθέν 
αίτημα διάλυσης προσφυγή (ΠΡ/457/2017) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Η δικάσιμος 
της προσφυγής ΠΡ457/8-12-17 του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης, στο Διοικητικό 
Εφετείο Πειραιά, μετά από αναβολή, έχει ορισθεί για 20-12-2019. Σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 62 του Ν.3669/08 οι εργασίες του έργου συνεχίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς. 
 
 
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 με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 
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2. Ο ανάδοχος μέσω της α.π.711/17-12-2018 επιστολής του, ζήτησε την καταβολή πρόσθετης 
αποζημίωσης για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και για τα έξοδά του (στο 
χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και 31-8-2019), ποσού 141.600,00 και 1.052.987,09 
ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλει αίτημα για την ένατη 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. 

3. Η ένατη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου εγκρίθηκε με αναθεώρηση μέχρι 
τις 15-05-2019, χωρίς  το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, 
πέραν της νόμιμης αναθεώρησης και θεωρώντας ότι ο ανάδοχος αιτήθηκε την 
προαναφερθείσα παράταση με την ανωτέρω επιστολή του. 

4. Ο ανάδοχος μέσω ένστασης αιτήθηκε την ακύρωση της απόφασης έγκρισης της ένατης 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας, δεδομένου και ότι δεν του αναγνωρίστηκαν οι 
δαπάνες αποζημίωσης που είχε ζητήσει με την ανωτέρω επιστολή του.  

5. Με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης της ένατης παράτασης από την Οικονομική 
Επιτροπής, απαλείφθηκε η φράση «χωρίς  το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης» προκειμένου να εξεταστεί το προαναφερθέν 
αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου. 

6. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται την αποζημίωση ποσού 141.600,00 ευρώ για την αναθεώρηση 
της αρχικής Οικοδομικής Άδειας του έργου, καθώς η υπηρεσία στο παρελθόν έχει εξετάσει 
και έχει απορρίψει αίτημα του αναδόχου για αποζημίωση ποσού 141.600,00 ευρώ για την 
αναθεώρηση της αρχικής Οικοδομικής Άδειας του έργου και ο ίδιος δεν υπέβαλλε ένσταση 
κατά της απόρριψης, όπως η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία.  

7. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για τα έξοδα του κατά το χρονικό 
διάστημα των εγκεκριμένων πρώτων οκτώ παρατάσεων από 06-02-2016 έως και 31-12-
2018 (με εξαίρεση το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από 06-05-2016 έως και 19-01-2017 για 
το οποίο έχει καταβληθεί αποζημίωση των εξόδων του, ποσού 156.098,20 ευρώ) διότι οι 
παρατάσεις αυτές εγκρίθηκαν κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και ο ανάδοχος δεν είχε 
ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση εξαιτίας των παρατάσεων αυτών.  

8. Ο ανάδοχος πριν την έγκριση της ένατης παράτασης έκανε γνωστό στην υπηρεσία ότι για 
να είναι σε θέση να αιτηθεί την ένατη παράταση με αναθεώρηση, θα πρέπει προηγουμένως 
να του καταβληθεί πρόσθετη αποζημίωση για τα έξοδα του και την αναθεώρηση της 
οικοδομικής άδειας. 

9. Εντός του επιμέρους τμήματος από 01-01-2019 έως και 31-03-2019 της ένατης παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας, όπου ο ανάδοχος εκτελούσε εργασίες στο έργο, χωρίς να έχει 
αιτηθεί διακοπή εργασιών, μετά και τον έλεγχο των παραστατικών που προσκομίστηκαν, 
προκύπτει ότι η δαπάνη για τα έξοδα του αναδόχου δεν είναι ποσού 207.056,14 ευρώ όπως 
αιτήθηκε ο ανάδοχος, αλλά είναι ποσού 196.029,85 ευρώ, ποσό αποδεκτό από τον 
ανάδοχο.  

10. Η υπηρεσία εξετάζει αίτημα του αναδόχου καταβολής αποζημίωσης για το επιμέρους τμήμα 
της ένατης εγκεκριμένης παράτασης από 01-04-2019 έως και 30-04-2019 ποσού 88.615,38 
ευρώ και από 01-05-2019 έως και 31-05-2019 ποσού 76.877,45 ευρώ.  

11. Ο ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται αποζημίωση και για την δέκατη παράταση του έργου 
μέχρι 30-11-2019, καθώς ισχυρίζεται ότι δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καθυστέρηση 
που έχει προκληθεί στο έργο. 

12.  Με την υπ’ αριθ.1281/10-05-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η 
δέκατη παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-11-2019, λαμβάνοντας την 
α.π.819/25-04-2019 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ως αίτηση παράτασης.  

13. Προκειμένου ο ανάδοχος να αποδεχτεί ότι έχει υποβάλλει το ένατο και το δέκατο αίτημα 
παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας ζητά να του αναγνωρισθούν αποζημιώσεις ανά μήνα 
(σύμφωνα με τις αιτήσεις του), αλλιώς η Συνολική Προθεσμία του έργου θα έχει λήξει την 
31-12-2018 και θα πρέπει να σταματήσει η κατασκευή του έργου. 

14. Με βάσει τις δέκα εγκεκριμένες παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας του έργου δεν 
υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση στις εργασίες του 
έργου. 
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15. Ο ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιολογημένα έχει επιβαρυνθεί των εξόδων για το έργο εντός του 
χρονικού διαστήματος της αρχικής συμβατικής προθεσμίας από 06-02-2015 έως και 05-02-
2016. 

16. Είναι προφανές ότι η δαπάνη με την οποία έχει επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για τα έξοδα της 
εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 06-02-2016 έως και 31-12-2018 (εξαιρουμένου του 
ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος από 06-05-2016 έως και 19-01-2017 για το οποίο ο 
ανάδοχος έχει εισπράξει αποζημίωση για τα έξοδά του) θα είναι μεγαλύτερη του ποσού των 
196.029,85 ευρώ (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι έχει επιβαρυνθεί 
με δαπάνη ποσού 2.905.307,07 ευρώ για το διάστημα αυτό, ενώ ζήτησε αποζημίωση ποσού 
1.052.987,09 ευρώ για το διάστημα από 06-02-2016 έως και 31-8-2019), ποσό με το οποίο 
επιβαρύνθηκε ο ανάδοχος για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών (από 01-01-2019 έως 
και 31-03-2019), που όμως δεν είναι εφικτό να επαληθευτεί στο σύνολό της εκ των 
υστέρων. 

17. Το κτίριο του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου έχει χαρακτηριστεί ως έργο  τέχνης και 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 994/Β/6-12-1991) και η 
κατασκευή του έργου είναι σημαντική και ουσιώδης, 

18. Ο ανάδοχος με το από 13-01-2017 αίτημά του, έχει ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης και 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.3669/08 οι εργασίες του έργου συνεχίζονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

η Προϊσταμένη Αρχή  διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή την με α.π. 797/05-04-2019 αίτηση του 
αναδόχου για αποζημίωση και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή τα ακόλουθα: 

 1.  Να αποφασίσει σχετικά με την αποζημίωση, που έχει αιτηθεί ο ανάδοχος και η οποία 
απορρέει από την υπ’ αρ.3933/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 
υπ΄αρ. 1110/23-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (με 
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.3933/2018 Απόφασή της προκειμένου να εξεταστεί 
το προαναφερθέν αίτημα αποζημίωσης). Με την εν λόγω απόφαση η Οικονομική 
Επιτροπή είχε θεωρήσει ως αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου το 
υπ΄αριθμ. 711/17-12-2018 έγγραφο του αναδόχου, στο οποίο έγγραφο ο ανάδοχος 
έθεσε ως προϋπόθεση της παράτασης την χορήγηση αποζημίωσης. Με την ανωτέρω 
απόφαση εγκρίθηκε η ένατη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με 
αναθεώρηση (κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 15-5-2019). Η 
αποζημίωση που προκύπτει, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία, 
ανέρχεται στο ποσό των 196.029,85 ευρώ, και αφορά τη δαπάνη εξόδων του αναδόχου 
για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από 01-01-2019 έως και 31-03-2019, αντί 
του ποσού 207.056,14 ευρώ που αιτήθηκε ο ανάδοχος.  

   2.  Να καθορίσει την πηγή χρηματοδότησης της δαπάνης της πρόσθετης αποζημίωσης του 
αναδόχου, στην περίπτωση που αποφασιστεί η έγκριση της. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
 

λαμβάνοντας υπόψη  
1. ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο ξεκίνησε στις 06-

02-2015 με προθεσμία ολοκλήρωσης 12 μηνών, ενώ μέχρι τις 30-11-2019 που 
προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου θα έχουν περάσει περίπου 58 μήνες  

2. ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την Υπηρεσία αποδίδεται σε 
λόγους που κατά βάση δεν αφορούν τον Ανάδοχο, καθώς, όπως αναφέρεται στην 
εισήγηση της Υπηρεσίας αποδίδεται στην «Μνημειακή» διάσταση του έργου και 
συγκεκριμένα «στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτήθηκαν (1) για την αναθεώρηση της 
οικοδομικής άδειας λόγω αλλαγής στη στατική μελέτη και λόγω των προσαρμογών εξαιτίας 
αυτής, στην αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη του έργου, μετά δε την απαιτούμενη θεώρηση 
αυτών από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί ως 
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μνημείο (2) για την σύνταξη και έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. σύμφωνα με την αναθεωρημένη 
μελέτη, και (3) για την διαδικασία του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, στοιχεία της οποίας στάλθηκαν από την Υπηρεσία μας με το α.π.222940/21-12-
2018 έγγραφό μας στη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα και η οποία μέχρι 
σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί». 

3. ότι στο διάστημα από 06-02-2015 έως 31-12-2018, δηλαδή επί 47 μήνες, το εργοτάξιο είχε 
την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση στελέχωση, χωρίς όμως να παράγεται το 
προβλεπόμενο έργο για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σημείο 

4. ότι το έργο είναι χαρακτηρισμένο Μνημείο και ως εκ τούτου είναι εκ των ων ουκ άνευ η 
ολοκλήρωση του, ενώ αν δεν είχε ολοκληρωθεί η στατική του θωράκιση πριν το σεισμό της 
19ης.07.2019, ενδεχομένως να υπήρχαν αρνητικές και χωρίς επιστροφή συνέπειες στο 
έργο. Το αρνητικό αυτό ενδεχόμενο αυτό απεφεύχθη, χάρη στις παρατάσεις της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου που εδόθησαν και κυρίως χάρη σε αυτήν που εδόθη με 
την υπ’ αρ. 3933/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. ότι έχει υποβληθεί από πλευράς του Αναδόχου αίτημα Διάλυσης της εργολαβίας από 8-12-
2017 (προσφυγή ΠΡ/457/2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά), το οποίο, μετά 
από αναβολή που ζήτησε η Περιφέρεια Αττικής, έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στις 20-12-
2019. Η δε αναβολή ζητήθηκε με στόχο να συνεχιστεί η εκτέλεση του έργου, καθώς, όπως 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο σημείο, τυχόν διάλυση του έργου θα είχε πολύ αρνητικές 
συνέπειες 

6. ότι από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι είναι εύλογο να υπάρξει αποζημίωση 
του Αναδόχου ως προς τα Γενικά του Έξοδα για το διάστημα από 01.01.2019 έως 
30.11.2019, με βάση τους υπολογισμούς δαπανών που ελέγχει και εγκρίνει η Υπηρεσία 
αλλά πρέπει να ελεγχθεί από την Νομική Υπηρεσία το σύννομο της μεθοδολογίας για τη 
συγκεκριμένη αποζημίωση 

7. ότι, δεδομένων των ανωτέρω, κινδυνεύει η Αναθέτουσα Αρχή να τεθεί ενώπιον τόκων 
υπερημερίας σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης της αποζημίωσης 

8. ότι στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 9723.07.007 πίστωση 
1.943.901,80 ευρώ, η οποία προορίζεται να καλύψει αφενός το εν λόγω αίτημα 
αποζημίωσης αφετέρου την Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 1.075.291,87 ευρώ, βάσει 
της υπ’ αρ. 1913/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (στο βαθμό που εγκριθεί 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο), συνεπώς υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις για το αίτημα 
αποζημίωσης 

 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

την αποδοχή της αποζημίωσης του Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
(ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Β΄ ΦΑΣΗ» για το διάστημα από 
01.01.2019 έως 30.11.2019, σύμφωνα με τα ποσά τα οποία έχει εγκρίνει και θα εγκρίνει η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (η οποία εξουσιοδοτείται προς τούτο) και εντός της εγγεγραμμένης στο 
ΠΕΕ πίστωσης, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης θετικής γνωμοδότησης από την Νομική Υπηρεσία 
για το σύννομο της μεθοδολογίας της συγκεκριμένης αποζημίωσης. 
 
Το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Ζαχαρίας Πελέκης ψηφίζει λευκό 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

 
 
Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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