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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. 2270/2019 
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 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», προϋπολογισμού 99.941,84 ευρώ (με το ΦΠΑ) σχετικά με την έγκριση 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας.    
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 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 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την εισήγηση της  ΔΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΕΡΓΩΝ  για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη : 

Μετά το ανωτέρω σχετικό, με το οποίο ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου του θέματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
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1. Τ

ου Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τ
ην με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τ
ων 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. 

4. Τ
ις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 

 

  Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Την υπ’ αριθμ. 423/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων για το 
οικονομικό έτος 2018. 

 Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 
2018. 

 Την από 10-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, του Ν.Π.Ι.Δ. με 
την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή» που 
εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

 Τη συνταχθείσα μελέτη από το Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων, η οποία αποτελείται από: 
Τεχνική Περιγραφή, Τεύχος Ενεργειακής Αξιολόγησης, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές,  ΣΑΥ,  
ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης. 

 Το από 22-06-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ» με το οποίο εγκρίθηκε η 
μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων του 
Ιδρύματος.  

 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1378/1 04-01-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 60Η87Λ7-Ζ4Ζ) με την οποία  εγκρίθηκε η ανάληψη 
υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 04.072.97250400101 με δέσμευση μονοετούς 
υποχρέωσης συνολικού ύψους 99.982,73 €  για το έτος 2018. 

 Το υπ΄αριθμ. πρ. 44438/02-03-2018 έγγραφο του Ιδρύματος Περίθαλψης Ηλικιωμένων 
Αγωνιστών «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ» με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη και βάσει της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός  
ανέρχεται τελικά στο ποσό των  99.941,84 €. 

 Την 1302/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών 
δημοπράτησης, 2) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού 99.941,84 € (με 
ΦΠΑ 24%). 

 Την υπ’ αριθμ. 1678/2018 (ΑΔΑ: ΩΑ0Ε7Λ7-ΓΒΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου. 

 Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την  
26/06/2018 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την  3/07/2018. 

 Την υπ’ αριθμ. 2104/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Την υπ’ αριθμ. 2955/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Την υπ’ αριθμ. 3798/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου και η 
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 25,13% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά 
την προσφορά 60.342,66 € (πλέον  Φ.Π.Α. 24%)  ή 74.824,90 € (με Φ.Π.Α.).  

 Την υπ΄αριθμ. πρ. 10375/2905/07-03-2019 (73272/13-03-19 αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ) Απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία διαπιστώθηκε ό,τι η 
υπ΄αρ. 3798/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής θεωρείται 
κατά τεκμήριο νόμιμη. 

 Τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 
9725.04.001). 

 Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε την 18/03/2019 για ποσό 74.824,90€, από 
τα οποία 60.042,44€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 325.072,49€ 
για απρόβλεπτες δαπάνες, 300,22€ για αναθεώρηση και 14.482,24€ για Φ.Π.Α. 24%. 

 Το από 20-05-19 έγγραφο του αναδόχου (αρ πρ. ΔΤΕΠΑ 201844/20-05-19) σύμφωνα με 
το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του Φ/Β (Σ) στο δώμα. 

 Το υπ΄αρ πρ. 223731/24-05-19 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Ίδρυμα σύμφωνα με το οποίο 
ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του Φ/Β (Σ) στο δώμα. 

 Το υπ΄αρ πρ. 370918/10-07-19 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Ίδρυμα σύμφωνα με το οποίο 
ξαναζητήθηκε να διευκρινιστεί ο τρόπος στήριξης των του Φ/Β (Σ) στο δώμα. 

 Το από 16-07-19 έγγραφο του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ» (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 
387379/16-07-19) με το οποίο υποβλήθηκε η στατική μελέτη της μεταλλικής κατασκευής για 
την τοποθέτηση του Φ/Β Συστήματος.  

 Το από 19-07-19 έγγραφο του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ» (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 
404701/22-07-19) με το οποίο υποβλήθηκε η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας 
για την τοποθέτηση του Φ/Β Συστήματος.  

 Το υπ΄αρ. πρ. 409741/23-07-19 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Ίδρυμα σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της 1ης Σ.Σ. 

 Την υπ’ αριθμ. πρ. 408031/23-07-19 (Α.Δ.Α.: 66ΤΤ7Λ7-ΜΗ9) Απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων – Τμήμα Κτιριακών Έργων – Η/Μ Έργων με την οποία συγκροτήθηκε 
Επιτροπή εξακρίβωσης  κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών για το έργο: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ».   

 Το από 23/07/2019 πρακτικό εξακρίβωσης πραγματικών στοιχείων κόστους νέων εργασιών 
για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ».   

 Το από 24-07-19 έγγραφο του Ιδρύματος (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 412696/24-07-19) σύμφωνα με 
το οποίο αδυνατεί να αναλάβει τη χρηματοδότηση της 1ης Σ.Σ. 

 Το υπ΄αρ. πρ. 410818/24-07-19 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής προς το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.  
 Τη θετική γνωμοδότηση της 13ης Συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (αρ.πρ.410818/24-07-19) 

σχετικά με την έγκριση σύναψης της 1ης Σ.Σ. 
 Το υπ΄ αρ. πρ. 414047/24-07-19 αίτημα της Προϊσταμένης Αρχής προς την Οικονομική 

Επιτροπή Π.Α. για έγκριση της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και του καθορισμού της πηγής 
χρηματοδότησής της. 

 Την υπ΄αρ. 2022/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (Α.Δ.Α.: Ω9Ε47Λ7-ΓΣΩ) 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 
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11.054,93 € (με ΦΠΑ) για το εν θέματι έργο και καθορίζεται η πηγή χρηματοδότησης από 
τους ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.     

 Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗ», που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Ομήρου 35 πρόκειται να 
εκσυγχρονιστούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και να γίνουν επεμβάσεις με σκοπό τη μείωση των 
ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Το κτίριο είναι τετραώροφο με μεσοπάτωμα, υπόγειο και 
δώμα, το οποίο ανεγέρθηκε με την οικοδομική άδεια 1391/85 και έχει χρήση Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων. 
 
Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι: 
1. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης θέρμανσης. 
2. Σύνδεση με το δίκτυο του καυσίμου αερίου για την τροφοδότηση του λέβητα και της 

μαγειρικής εστίας. 
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων κλιματιστικών συσκευών νέας τεχνολογίας, 

ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++. 
4. Κατασκευή συστήματος αερισμού του χώρου πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο με 

χρήση συσκευής με εναλλάκτη αέρος-αέρος. 
5. Εκσυγχρονισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης με στόχο την ασφάλεια και την 

εναρμόνιση με τους κανονισμούς. 
6. Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος στο δώμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι κάτωθι εργασίες, που αντιστοιχούν περίπου στο 85% του 
φυσικού αντικειμένου: 
 οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου 
 η τοποθέτηση ηλεκτροβανών 
 η εργασία γείωσης της εγκατάστασης 
 οι εργασίες αποξήλωσης των παλαιών κλιματιστικών και η εγκατάσταση νέων 
 η εργασία αποξήλωσης του παλαιού λέβητα και η εγκατάσταση νέου 
 οι εργασίες τοποθέτησης νέων θερμοστατικών κεφαλών σε όλα τα σώματα 
 η εργασία αντικατάστασης παλαιών θερμαντικών σωμάτων με νέα στους χώρους που προβλέπεται 
 οι εργασίες εγκατάστασης του εναλλάκτη θερμότητας, του δικτύου αεραγωγών, της τοποθέτησης 

στομίων και η κάλυψη του δικτύου με γυψοσανίδες. 
 οι εργασίες ηλεκτρικών (πίνακες, μικροαυτόματοι) 
  

Σχετικά με τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:  

Με την πρόοδο των εργασιών του έργου διαπιστώθηκε ότι στη μελέτη και όσον αφορά τον τρόπο 
στήριξης των φωτοβολταικών πάνελ στο δώμα, ότι στα συνοδευτικά σχέδια απεικονίζεται η κάτοψη 
του εγκαταστημένου Φ/Β (Σ) με αναφορά σε εγκατάστασή του σε μεταλλική βάση (πέργκολα) χωρίς 
όμως να συμπεριλαμβάνεται στα τεύχη – σχέδια του έργου λεπτομέρεια αυτής. Επιπλέον, δε 
συμπεριλαμβάνονται στατική μελέτη και κατασκευαστικά σχέδια της μεταλλικής βάσης στήριξης των 
φωτοβολταϊκών. 

Κατόπιν αλληλογραφίας της Δ/σας Υπηρεσίας με τον ανάδοχο και το Ίδρυμα ζητήθηκε από το 
Ίδρυμα, τα φωτοβολταϊκά πάνελ να τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλική πέργκολα με σκοπό: 

1. την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενεργειακής αναβάθμισης (βελτιστοποίηση ενεργειακής 
απόδοσης του Φ/Β (Σ)) 

2. την αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων που διαμορφώνονται με τον σκιασμό της πέργκολας 
για αναψυχή και ανάπαυση  
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3. τη μορφολογική και αισθητική ένταξη της πέργκολας τόσο στο κτίριο όσο και στον ευρύτερο 
περιβάλλοντα χώρο. 

Για τους λόγους αυτούς, με μέριμνα του Ιδρύματος συντάχθηκε στατική μελέτη και εκδόθηκε άδεια 
μικρής κλίμακας για την εκτέλεση εργασίας τοποθέτησης του Φ/Β (Σ) πάνω σε πέργκολα. 

Το οικονομικό αντικείμενο της πρόσθετης δαπάνης συμβατικών εργασιών θα συμπεριληφθεί στην  
1η συμπληρωματική σύμβαση.   

Επιπλέον, η εν λόγω συμπληρωματική εργασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
συμβατικού αντικειμένου και την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του Φ/Β (Σ). 

Εν όψει των ανωτέρω και αφού πληρούνται απολύτως οι προϋποθέσεις  που τίθενται από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 η Υπηρεσία έχει προβεί στην σύνταξη 1ου ΑΠΕ 
και  1ης Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών. 

Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. στην 13η Συνεδρίαση  γνωμοδότησε θετικά (αρ. πρ. 410818/24-07-19) για τη 
σύναψη 1ης Σ.Σ. του εν θέματι έργου και με την υπ΄αρ. 2022/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α. (Α.Δ.Α.: Ω9Ε47Λ7-ΓΣΩ) εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. ποσού 11.054,93 € 
(με ΦΠΑ) και καθορίστηκε η πηγή χρηματοδότησης από τους ιδίους πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής με αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Δεδομένου των θερινών αδειών του Αυγούστου και προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπογραφή της 
1ης Σ.Σ. και η κατασκευή του έργου, υπολογίζεται ότι το έργο δεν θα έχει περαιωθεί την συμβατική 
προθεσμία ήτοι την 17-09-19, αφού μετά την υπογραφή της 1ης Σ.Σ. θα απαιτηθούν περίπου είκοσι 
(20) ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών (κατασκευή πέργκολας – τοποθέτηση 
και σύνδεση φωτοβολταϊκών πάνελ). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το συνολικό διάστημα καθυστέρησης που προκύπτει, αντιστοιχεί σε 
σαράντα πέντε (45) 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 30-07-19 αίτησή της (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 429825/30-07-19), ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. Με 
βάση τα ανωτέρω, η Υπηρεσία κρίνει ότι το χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) 
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 
147 του Ν.4412/2016.  

2. Η παράταση κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες είναι αναγκαία λόγω του 
χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υπογραφής της 1ης Σ.Σ. και την 
ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών της 1ης Σ.Σ. και των εργασιών της αρχικής 
σύμβασης που έπονται της κατασκευής της 1ης Σ.Σ. 

3. Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου του έργου. 

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών 
ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

 
Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού  
99.941,84 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ., σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, μετά 
της αναθεωρήσεως. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του 
έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού  
99.941,84 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ., σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, μετά 
της αναθεωρήσεως. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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