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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2863/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 60ο   
Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 
μελέτης 1.599.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναδόχου RESTORE ATE. 
 
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 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

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 
Μαρία Ντόβα. 
 
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 Παγωτέλη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Έχοντας υπόψη: 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018). 
5. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 
“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
12. Την από 3-11-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου ποσού 721.988,24€ με Φ.Π.Α. και  

προθεσμία περαίωσης δεκατεσσάρων μηνών. 
13. Την με αρ. πρωτ. 920682/27-11-2020 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία 

εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών.  
14. Την από 23-11-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ. 944774/23-11-2021) αίτηση 

της αναδόχου εταιρείας για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου. 
 

ΕΠΕΙΔΗ  
1. Το εν λόγω έργο αφορά στην ενίσχυση – αποκατάσταση του παλαιού διατηρητέου διώροφου 

κτιρίου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων για 
τη λειτουργία εντευκτηρίου εντός αυτού.  

2. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος υπεγράφη στις 3-11-2020 με συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης  δεκατέσσερις (14) μήνες, δηλ. μέχρι τις 3-1-2022.  

3. Οι εκσκαφές για την αποκάλυψη της υφιστάμενης θεμελίωσης του κτιρίου προκειμένου να 
εκτελεστούν εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού ξεκίνησαν στις 8-7-2021 και 
υλοποιήθηκαν υπό την παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
Δεδομένου ότι οι εργασίες για την απομάκρυνση των παλαιών λιθοδομών, που ανευρέθηκαν 
κατά τις εν λόγω εκσκαφές, εκτελέστηκαν χειρωνακτικά και μετά από σχετική άδεια της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (αρ. πρωτ. 355027/26-7-2021 έγγραφό της), αφού 
προηγήθηκε το με αρ. πρωτ. 615156/21-7-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας, επήλθε 
καθυστέρηση εργασιών κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. 

4. Στις 14-10-2021 λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή του έργου και υπερχείλισης της 
οδού Πειραιώς επί της οποία βρίσκεται το προς ενίσχυση κτίριο εισήλθαν μεγάλες ποσότητες 
υδάτων εντός αυτού μετατρέποντας την επίχωση της θεμελίωσης σε λάσπη σε όλο της το 
βάθος. Για την αντιμετώπιση της εν λόγω βλάβης και προκειμένου να γίνει εφικτή η συνέχιση 
των  εργασιών πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση της λάσπης και ακολούθησε επίχωση με 
προϊόντα λατομείου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24-10-2021. Η καθυστέρηση που επήλθε 
εξαιτίας του ανωτέρω γεγονότος ανέρχεται στις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

5. Δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (από 15-2-2021 έως 17-
2-2021 ) και λόγω απεργίας οικοδόμων (10-6-21,16-6-21,4-11-21,14-11-21) συνολικά για επτά 
(7) εργάσιμες ημέρες. 

6. Κατά την έναρξη της εκτέλεσης κατασκευής του ξυλοτύπου της οροφής του ισογείου στις 27-10-
2021 διαπιστώθηκε παρέκκλιση της στατικής μελέτης με την υπάρχουσα κατάσταση και 
διαπιστώθηκε τελικά η ανάγκη αύξησης του πάχους της πλάκας και πύκνωση του οπλισμού της. 
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Το γεγονός αυτό επέφερε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά δεκαπέντε (15) 
εργάσιμες ημέρες λόγω ακύρωσης προγραμματισμένης σκυροδέτησης έως ότου δοθούν 
σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 

7. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των εργάσιμων ημερών μεσολαβούν δεκατρία (13) 
Σαββατοκύριακα και δύο επίσημες αργίες. 

8. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 23-11-2021 επιστολή της (αρ. πρωτ. 944774/23-11-2021 στην 
υπηρεσία μας) υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας 
με “αναθεώρηση” κατά τρεις μήνες, δηλ. μέχρι τις 3-4-2022. 

9. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εργασίες εκτέλεσης του έργου καθυστέρησαν επιπλέον κατά 
τρεις (3) μήνες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και δύναται να εγκριθεί η παράταση της 
συνολικής συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά ισόχρονο διάστημα σύμφωνα με το 
άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας με “αναθεώρηση” 
σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 
μελέτης 1.599.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναδόχου RESTORE A.T.E. κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. 
μέχρι τις 3-4-2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας με “αναθεώρηση” 
σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 
μελέτης 1.599.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναδόχου RESTORE A.T.E. κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. 
μέχρι τις 3-4-2022. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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