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

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2720/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

 
Θέμα 60ο  

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 11.290.322,58 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.).    
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ 
Καλογερόπουλο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
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.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», .οπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 147.  
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. 

 
σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
1. Η από 28-12-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Εκκλησία της Ελλάδος» και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
2. Η 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. 
3. Η υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2018. 
4. Η συνταχθείσα μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο. (Εκκλησιαστική Κεντρική 
Υπηρεσία Οικονομικών), η οποία αποτελείται από : Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ΣΑΥ, 
ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης. 
5. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/38014/576/26-4-2012 με την οποία 
χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία επτά (7) από τα δεκατρία (13) κτήρια του συγκροτήματος του πρώην 
401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου διότι «αποτελούν δείγμα της στρατιωτικής νοσοκομειακής 
αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου και των αρχών του 20oυ αιώνα και σημαντικά τεκμήρια της 
εξέλιξης της πόλης των Αθηνών από πολεοδομική, ιστορική και αρχιτεκτονική άποψη» (ΦΕΚ 
160/ΑΑΠ/8-5-2012). 
6. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/14508/2124/199/31.1.2013 Απόφαση Υπουργού 
με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Επισκευή, ενίσχυση, διαρρύθμιση και αλλαγή χρήσης τριών 
κτηρίων οικοδομικού συγκροτήματος πρώην 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου» φερόμενης 
ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
7. Η υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/302853/29242/3337/31-8-2017 Απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του έργου με 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής. 
8. Η υπ΄ αριθμ. 33/16-12-2013 Άδεια Δόμησης για τα κτίρια της μελέτης που εκδόθηκε από το 
ΥΠΕΚΑ/Γεν. Δνση Πολεοδομίας/Δ.Ο.Κ.Κ. 
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9. Η υπ΄ αριθμ. 58/02-01-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ : ΩΚΦΗ7Λ7-ΤΩΘ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον 
ΚΑΕ 01.072.9723.01.011 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 14.000.000 €. 
10.Η υπ’ αριθμ. 508/27-02-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ω3ΙΠ7Λ7-ΣΚΨ) για την έγκριση της διακήρυξης και τις κατά νόμο δημοσιεύσεις του διαγωνισμού 
καθώς και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 
401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000,00 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). 
11. Η υπ’ αριθμ. 1677/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΥΤ97Λ7-ΑΓ1)  με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 508/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΥΤ97Λ7-ΑΓ1)  με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ 
αριθμ. 508/2018 Απόφαση Ο.Ε. ως προς την σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
14.000.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). 
12. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου που διεξήχθη στις 26-06-2018 μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  
13.Η με αρ. 2240/2018 (ΑΔΑ: 752Τ7Λ7-1Κ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 
14.Η με αρ. 3183/2018 (ΑΔΑ: 6Ν1Ρ7Λ7-ΔΘΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και η 
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ» με 
προσφερόμενη μέση έκπτωση 59,13%. 
15.Την υπ’ αριθμ. 2309/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΛΖ7Λ7-ΚΑΧ) Απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την 1η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν είκοσι δυο (122) ημέρες, ήτοι έως τις 
08-03-2021. 
16.H υπ’ αριθμ. 468/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΒΖ7Λ7-ΖΛΦ) Απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 2η παράταση 
της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
17.H υπ’ αριθμ. 1065/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΑΜ7Λ7-ΡΞΓ) Απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 3η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
18.H υπ’ αριθμ. 1466/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΩ87Λ7-Α1Δ) Απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 4η  παράταση 
της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
19.Το από 09-11-2021 αίτημα του αναδόχου (αρ. πρωτ.943038 ΔΤΕΠΑ) με το οποίο αιτείται την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 151 ημερολογιακές ημέρες. 
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και η επανάχρηση των κτιρίων 1,2,3 του οικοδομικού 
συγκροτήματος του πρώην 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου που βρίσκεται στην Αθήνα, στο 
Κολωνάκι μεταξύ των οδών Δεινοκράτους, Ιατρίδου και του αδιάνοικτου τμήματος της Σουηδίας. Στα 
κτίρια γίνεται αλλαγή χρήσης, επισκευή των βλαβών, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ενίσχυση του 
υφιστάμενου φορέα. Τα κτίρια έχουν φέροντα οργανισμό από φέρουσα τοιχοποιία, είναι μονώροφα 
και κάποια από αυτά έχουν υπόγειο στο μισό τμήμα τους. Καλύπτονται με ξύλινη κατά κανόνα 
τετράριχτη στέγη και έχουν επικάλυψη από κεραμίδια.  
Αρχικά έγιναν οι εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου 
αφού λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος μη χρήσης των κτιρίων είχαν συσσωρευτεί 
στα δάπεδα τους μπάζα, κλαδιά, κορμοί δέντρων και γενικά παντός είδους υλικά. Έπειτα έγιναν 
ορισμένες προσεκτικές καθαιρέσεις τμημάτων λιθοδομών και εκσκαφές για τη διαμόρφωση των 
υπογείων χώρων και των θεμελίων εντός των κτιρίων. Οι εξωτερικές και εσωτερικές όψεις των 
κτιρίων αρμολογήθηκαν και επισκευάστηκαν με ειδικής σύνθεσης κονίαμα προκειμένου οι τοίχοι να 
είναι έτοιμοι να ενισχυθούν με έτοιμο ένεμα υδράσβεστου ώστε να πληρωθούν όλα τα εσωτερικά 
διάκενα των λιθοδομών. Κατασκευάστηκαν πλάκες επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα στα 
ισόγεια και των τριών κτιρίων προκειμένου να θεμελιωθούν όλες οι ενισχύσεις με μανδύες στους 
λίθινους τοίχους καθώς και να επιτευχθεί η ενίσχυση της  μονολιθικής συμπεριφοράς τους. 
Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων 
κατασκευάστηκαν εκ νέου πλήρως οι στέγες (ζευκτά, υγρομόνωση, θερμομόνωση και 
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επικεράμωση). Κατασκευάστηκαν οριζόντια μεταλλικά διαφράγματα ακριβώς κάτω από το επίπεδο 
των ζευκτών των στεγών καθώς και οι θολωτές οροφές των υπογείων στα κτίρια 2 και 3 (πρωσικοί 
θόλοι). Επιχρίστηκαν οι επιφάνειες των εσωτερικών τοιχοποιϊών σε όλα τα κτίρια. Κατασκευάστηκαν 
τα δάπεδα στα κτίρια 1, 2 και 3 (ξύλινά δάπεδα, βιομηχανικό δάπεδο και τσιμεντοπλακίδια). Επίσης 
κατασκευάστηκαν τα εσωτερικά χωρίσματα, είτε με γυψοσανίδες στα κτίρια 2 και 3, είτε με μπατική 
οπτοπλινθοδομή στο κτίριο 1. Έχουν ολοκληρωθεί οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
και στα τρία κτίρια καθώς και η τοποθέτηση αεραγωγών και κλιματιστικών μονάδων. 
Τοποθετήθηκαν τα εξωτερικά κουφώματα και στα τρία κτίρια. 
Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα ο υποσταθμός της ΔΕΗ, ο  
τοίχος αντιστήριξης πέριξ του υποσταθμού καθώς και το υδροστάσιο και η δεξαμενή πυρόσβεσης 
μπροστά από τα κτίρια 2 και 3.  
Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 98% του οικονομικού του αντικειμένου. 
Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Ο ανάδοχος με το από 09/11/2021 αίτημά του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 943038/09-11-2021) ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα μία (151) ημερολογιακές ημέρες.  
 
Καθώς το έργο βαίνει προς ολοκλήρωση, έχουν προκύψει πρόσθετες εργασίες που συνδέονται 
απολύτως με τις εργασίες της αρχικής Σύμβασης και οι οποίες ενώ δεν εμπεριέχονται στον αρχικό 
προϋπολογισμό καθίστανται αναγκαίες για την ολοκλήρωση των κτιρίων και απαιτούνται για την 
προσήκουσα και λειτουργική αποπεράτωση του Έργου.   
Οι εργασίες αυτές συμπεριλήφθηκαν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συνοδεύει τον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) η έγκριση σύναψης της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς η 
χρηματοδότηση της εγκρίθηκε πρόσφατα με την από 03-11-2021/160/2021 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (τροποποίηση ΠΕΕ). 
 
 
 
Σύμφωνα και με τον ανάδοχο, το συνολικό διάστημα που απαιτείται για την σύναψη της 1ης Σ.Σ. και 
την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή, για την ολοκλήρωση του έργου, 
αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα μία (151) ημερολογιακές ημέρες. Η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά αυτό το διάστημα κρίνεται ότι επαρκεί για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου του θέματος. 
 
Και επειδή: 

• Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 147.  

• Καθώς το έργο βαίνει προς ολοκλήρωση, έχουν προκύψει πρόσθετες εργασίες οι οποίες 
συμπεριλήφθηκαν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συνοδεύει τον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) η έγκριση σύναψης της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς η 
χρηματοδότηση της εγκρίθηκε πρόσφατα με την από 03-11-2021/160/2021 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (τροποποίηση ΠΕΕ). 

• Με την υπ’ αριθμ. 1466/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΩ87Λ7-Α1Δ) Απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 4η  
παράταση του έργου ,η  προθεσμία περαίωσης του λήγει στις 30-11-2021. 

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

Το χρονικό διάστημα των εκατόν πενήντα μία (151) ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκές και 
εύλογο για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω: 

 
Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Ν Ε Τ Α Ι  Θ Ε Τ Ι Κ Η  Γ Ν Ω Μ Η  

 
Για την έγκρισή της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 11.290.322,58 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρίας « ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε», σύμφωνα με το Ν. 
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4412/2016, άρθρο147, κατά εκατόν πενήντα μία (151) ημερολογιακές ημέρες, μετά της 
αναθεωρήσεως και λήξη του έργου στις 30-04-2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 11.290.322,58 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρίας « ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε», σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016, άρθρο147, κατά εκατόν πενήντα μία (151) ημερολογιακές ημέρες, μετά της 
αναθεωρήσεως και λήξη του έργου στις 30-04-2022. 
 
 

 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει την σύναψη της 
προγραμματικής σύμβασης με την 291/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η 
Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία δουλειά να χρηματοδοτεί έργα σε κτίρια που ανήκουν στην 
Εκκλησία η οποία μπορεί και πρέπει να διαχειρίζεται μόνη της την Περιουσία της» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 

 

ΑΔΑ: 9Δ4Τ7Λ7-ΨΞΘ


		2021-12-07T13:54:00+0200
	Athens




