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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2787/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 39ο  
Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) 
(βάσει των άρθρων 132 και 186 του Ν.4412/2016), της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση Κτιρίων 
Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)» αναδόχου σύμπραξης Γραφείων Μελετών: «Χ. 
Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. – Τ.Ε.Η.Μ.ΕΠΕ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα 
Βασάκη. 
 
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, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/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. Τα άρθρα 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 26/Α»/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 Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Του Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα 
άρθρα 132 και 186 του νόμου.  

5. Την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ  περί «Τροποποίησης Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους» 
(Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) 

6. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης. 
7. Το υπ’ αρ. πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Π.Α. 920829/02-11-2021 έγγραφο του Αναδόχου περί υποβολής σχεδίου και 

πρότασης 2ου Σ.Π.,  1ης Σ.Σ.Ε. και σχετικού χρονοδιαγράμματος. 
Και το ιστορικό της μελέτης: 

1. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 222690/01-12-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΣΟ7Λ7-ΤΑΘ) Απόφαση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη της προς 
δημοπράτησης μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από την Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τεύχος 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

2. Την υπ’ αριθμ. 2841/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση: 
Α) του σχεδίου Διακήρυξης και της περίληψης της Διακήρυξης για το διαγωνισμό της μελέτης 
«Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)» 
εκτιμώμενης αξίας 49.189,62 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ) και Β) Αποστολής της Περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής. 

3. Την από 19/12/2017 εργολαβική σύμβαση, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (25.999,50 €) πλέον απροβλέπτων και 
ΦΠΑ, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (37.075,29€), 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 3.899,93€ για απρόβλεπτα (15%) και των 7.175,86€ για 
Φ.Π.Α. (24%), ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.»-
«Τ.Ε.Η.Μ.ΕΠΕ». 

4. Το με αρ. πρωτ. 25305/05-02-2018 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης της μελέτης του έργου του θέματος. 

5. Τις υπ΄αριθμ. 956/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΨΙ7Λ7-ΦΞΗ), 1303/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΥΗ7Λ7-ΧΛΥ) , 3105/2018 
(ΑΔΑ:6ΚΘΕ7Λ7-ΞΒ2) , 860/2019 (ΑΔΑ:6ΕΜ17Λ7-ΖΚ9), 1624/2019 (ΑΔΑ:6ΡΤΟ7Λ7-3ΞΒ) , 2814/2019 
(ΑΔΑ:6Τ5Χ7Λ7-5ΑΛ) ,  657/2020 (ΑΔΑ:Ψ8Ζ37Λ7-ΟΓΛ), 1217/2020 (ΑΔΑ:99ΔΩ7Λ7-Π6Α), 2163/2020 
(ΑΔΑ:6ΝΦΓ7Λ7-ΣΝΒ), 2812/2020 (ΑΔΑ:6ΚΠΧ7Λ7-925) , 782/2021(ΑΔΑ:ΨΚΟ47Λ7-Υ70) και 
1463/2021 (ΑΔΑ:Ψ59Ν7Λ7-37Μ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
τις οποίες δόθηκε παράταση στη μελέτη του θέματος τόσο στον συνολικό, όσο και στον καθαρό 
χρόνο εκπόνησης της, μέχρι τις 15-01-2022. 

6. Το με αρ. πρωτ. 148915/31-07-2018 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του έργου του θέματος. 

7. Το υπ’ αριθμ. 21563/03-10-2019 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε η μελέτη του έργου του θέματος  
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών - Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών 
Χώρων και Μουσείων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) για την σχετική έγκριση της (αφορά και 
τις κατεδαφίσεις) . 

8. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/531170/380327/21563/5181/11-12-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων με το οποίο μας 
παρέπεμψαν και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδος και Κυκλάδων για την σχετική αδειοδότηση. 

9. Την υποβολή του φακέλου στην ανωτέρω Υπηρεσία που έγινε με το υπ’ αριθμ.1093/31-01-2020 
έγγραφο, όπου στις 5-6-2020 έγινε αυτοψία στο έργο από κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού . 

10. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠΙΤ/686983/77989/5719/1688/04-12-2020 
έγγραφο με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η απόφαση χαρακτηρισμού ως μνημείου του κτηρίου  του 
Δαμαλιδοκομείου ,κτήριο 1 του Συγκροτήματος του (πρώην) Δημόσιου Δαμαλιδοκομείου-
Λυσσιατρείου-Απολυμαντηρίου επί της Ιεράς οδού 84 και Τζανή (Ο.Τ.44). Με βάση την ανωτέρω 
απόφαση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του 
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ανωτέρω μνημείου ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτού χωρίς προηγουμένως 
να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού διά των αρμοδίων Υπηρεσιών του. 

11. Τα υπ’ αριθμ. 77501/29-01-2021 και 77504/29-01-2021 έγγραφα με τα οποία η υπηρεσία μας 
υπέβαλε την πλήρη μελέτη του έργου προς έγκριση στις παρακάτω υπηρεσίες: α) Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς και Κυκλάδων και β) Δ/νση 
Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων. 

12. Το υπ’ αριθμ. 39954/07-04-2021 (278843/9-4-2021 αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων με το οποίο 
ζητήθηκαν συμπληρώσεις της αποτύπωσης και της ιστορικής τεκμηρίωσης των κτηρίων , εκπόνηση 
εναλλακτικών προτάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται σε άμεση 
επαφή με την πρόσοψη του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου 1, καθώς και τροποποιήσεις στην 
αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που έχει εκπονηθεί από τα ανάδοχα 
συμπράττοντα γραφεία μελετών . 

13. Το γεγονός ότι το μελετητικό αντικείμενο που είχε εν γένει ολοκληρωθεί, με μόνη εκκρεμότητα την 
έκδοση της οικοδομικής αδείας, με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις θα πρέπει να επανεξεταστεί και 
αναπροσαρμοστεί στα  
νέα δεδομένα που θα προκύψουν μετά τη επανυποβολή της μελέτης στο ΚΣΝΜ.  
 

14. Η Υπηρεσία μας λόγω της απρόβλεπτης τροπής που προκύπτει από τα παραπάνω προέβει στη 
διαδικασία σύνταξης 2ου συγκριτικού πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να 
μπορέσει να ολοκληρωθεί το νέο μελετητικό αντικείμενο, μετά και το υπ’ αρ. πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Π.Α. 
920829/02-11-2021 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπέβαλε σχέδιο 2ου Σ.Π.,  1ης Σ.Σ.Ε. και 
σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

15. Την υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΤΧΛ7Λ7-4ΜΤ) με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η  τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων  Π.Α. που περιλαμβάνει 
την επιπλέον πίστωση των 17.796,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης του θέματος, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αναμόρφωσης της μελέτης και η έγκριση αυτής από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και η έκδοση της οικοδομικής άδειας.  
Οι μελέτες του έργου, πλην των τευχών δημοπράτησης, έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο κατά την υποβολή 
τους για έγκριση στους αρμόδιους φορείς  , τα κτίρια εξετάστηκαν λόγω παλαιότητας από τις αρμόδιες 
διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ και στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ 
ΔΠΑΝΣΜ/609597/68908/5038/9.11.2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 754/τ.Δ’/19.11.2020, με την οποία 
χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, το κτήριο 
του Δαμαλιδοκομείου, Κτήριο 1, του υπό μελέτη συγκροτήματος .  
Σε συνέχεια του ανωτέρω χαρακτηρισμού, οι μελέτες υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Προστασίας και 
Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων ΥΠΠΟΑ, η οποία αιτήθηκε συμπληρώσεις της 
αποτύπωσης και της ιστορικής τεκμηρίωσης των κτηρίων , εκπόνηση εναλλακτικών προτάσεων για τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται σε άμεση επαφή με την πρόσοψη του 
χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου 1, καθώς και τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική, στατική και 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. 

 
Νομικό Πλαίσιο 
Η σύνταξη του παρόντος Σ.Π. γίνεται βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 132 και 186 του Ν. 
4412/2016 και της κατευθυντήριας οδηγίας 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο γ του ν. 4412/2016 «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο 
μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: […] 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια 
επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος 
Βιβλίου. 
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Επιπροσθέτως, οι διατάξεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων) με τίτλο «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 
όσον αφορά τη συνδρομή των όρων της υπό στοιχείο (γ) περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι οι προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται σωρευτικά για να 
συνιστά η ανάθεση επιτρεπτή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης είναι οι εξής: 

1. Απρόβλεπτες περιστάσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
2. Η αξία των τροποποιητικών  συμβάσεων που οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
συνολική αξία αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

3. Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής των σχετικών 
κατά περίπτωση διατάξεων . 

4. Υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων που οφείλονται σε 
απρόβλεπτες περιστάσεις στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. 

 
Α. Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, όπως αναφέρεται και παραπάνω δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν οι απαιτήσεις συμπλήρωσης της αποτύπωσης και της ιστορικής τεκμηρίωσης των κτηρίων , η 
εκπόνηση εναλλακτικών προτάσεων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται σε άμεση 
επαφή με την πρόσοψη του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου 1, καθώς και οι τροποποιήσεις στην 
αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που προέκυψαν μετά τον πρόσφατο χαρακτηρισμό 
του κτιρίου 1 ως μνημείο. 
Β. Σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης αλλά τεκμηριώνεται με πολύ πιο 
ισχυρά στοιχεία. 
Γ.  Η αξία της τροποποιητικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης. Συγκεκριμένα 
ανέρχεται στο 48,00% αυτής. 
Δ. Η διαφάνεια και η τυπικότητα για την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης (όσον αφορά τον 
υπολογισμό της αξίας της σύμβασης, το επιτρεπόμενο όριο αύξησης, την τήρηση διατάξεων διαφάνειας, τη 
λήψη αποφάσεων οργάνων, τις γνωμοδοτήσεις κ.τ.λ.) αποδεικνύει ότι η τροποποιητική – συμπληρωματική 
Σύμβαση δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής του βιβλίου Ι του ν.4412/2016 και της οδηγίας 22 της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
Ε. Η Αναθέτουσα Αρχή θα στείλει την επακόλουθη τροποποίηση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. 
Επίσης σύμφωνα με το Ν.4700/2020 άρθρο 324 παρ.5 ισχύει ότι:  Σε προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται οι 
τροποποιήσεις των συμβάσεων των παρ. 1 έως και 4 όταν: α) η αρχική σύμβαση υποβλήθηκε σε έλεγχο, 
εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης, και β) η αρχική σύμβαση δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο λόγω ποσού, 
εφόσον με την τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο, ώστε η προκύπτουσα συνολική 
δαπάνη της σύμβασης υπερβαίνει το όριο των παρ.1 και 2. 
Επομένως λόγω της μικρής συνολικής δαπάνης της μελέτης ούτε η αρχική σύμβαση υπαγόταν σε 
προσυμβατικό έλεγχο άλλα ούτε και η τροποποιητική –συμπληρωματική έχει σημαντική οικονομική 
προσαύξηση ώστε να απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος. 
 
Και επειδή : 

1. Για τη σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οδηγία 
22 της   Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

2. Ο 2ος ΣΠ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το συμπληρωματικό αντικείμενο της αποτύπωσης και της 
ιστορικής τεκμηρίωσης των κτηρίων , εκπόνηση εναλλακτικών προτάσεων για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται σε άμεση επαφή με την πρόσοψη του χαρακτηρισμένου ως 
μνημείου κτηρίου 1, καθώς και τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του μελετούμενου έργου.  Οι προβλεπόμενες 
εργασίες  έχουν καταστεί  αναγκαίες για την έγκριση της μελέτης και την ωρίμανση του έργου και δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας. 

3. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2021. 

4. Σύμφωνα με το αρ. 186 του Ν. 4412/2016 παρ.5 : «Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που 
συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
συμβουλίου».  

5. Η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης λήγει στις 15-01-2022.  
6. Η συνολική δαπάνη της τροποποιητικής - συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

14.352,02 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 17.796,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
7. Με το υπ’ αριθμ. 809105/29-09-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Δνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού ζητήθηκε η εξασφάλιση επιπλέον πίστωσης για την μελέτη του θέματος.  
8. Με την υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΤΧΛ7Λ7-4ΜΤ) 

εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων  Π.Α. που περιλαμβάνει την 
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επιπλέον πίστωση των 17.796,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος. 

9. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται στο σώμα του  2ου Σ.Π. . 
 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην 
Λυσσιατρείο)», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. – 
Τ.Ε.Η.Μ.ΕΠΕ» ποσού 17.796,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην 
Λυσσιατρείο)», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. – 
Τ.Ε.Η.Μ.ΕΠΕ» ποσού 17.796,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα. 

Λογοθέτη Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  καταψηφίζουν 

την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την ως άνω απόφαση 

με την εξής παρατήρηση: «Δεν είμαστε αντίθετοι στην αποκατάσταση κτιρίων και μάλιστα ιστορικών. Στην 
προκείμενη περίπτωση όμως είμαστε αντίθετοι γιατί - και είναι προκλητικό - πρόκειται για μια μελέτη με 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του 4 μήνες που όμως έχει φτάσει στη 15η παράταση συνολικής χρονική 
διάρκειας 51 μηνών και τώρα έχουμε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών. Αφορά μάλιστα στη μελέτη 
αποκατάστασης ενός ιστορικού κτιρίου ενός συγκροτήματος κτιρίων που μετά την αποκατάστασή του θα 
παραχωρηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, για την δημιουργία Κέντρου 
Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και αντιμετώπισης αγροδιατροφικών κρίσεων, σύμφωνα 
με την 124/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που καταψηφίσαμε. Θα καταψηφίσουμε και τη 
σημερινή εισήγηση». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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