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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 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2910/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, 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: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 28ο  
Έγκριση παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ», συμβατικού ποσού 1.812.467,02 € (με Φ.Π.Α.), 
αναδόχου ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε. 
 
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 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

3. Την με αριθ. 37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β/ 11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

4. 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 (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Τον Ν. 4605/2019 (Α ’52) άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» 
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
8. Το από 01-06-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008739806 2021-06-09) εργολαβικό συμφωνητικό, 

ποσού 1.812.467,02 € με Φ.Π.Α., και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών είκοσι (20) μήνες. 
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου και ειδικότερα το άρθρο 6 της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, σύμφωνα με το οποίο η 2η τμηματική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου λήγει σε επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 01-
01-2022. 

10. Την με αρ. πρωτ. 574286/08-07-2021 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος εργασιών.  
11. Την από 14-12-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας για τη χορήγηση παράτασης της 2ης 

τμηματικής προθεσμίας του έργου.  
 
 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος υπεγράφη την 01-06-2021 με συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) μήνες, ήτοι μέχρι 31-01-2023. 

2. Σύμφωνα το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. η 2η τμηματική προθεσμία ξεκινάει έναν μήνα μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, έχει διάρκεια έξι μηνών και περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι 
εργασίες: αποξηλώσεις δαπέδων, καθαιρέσεις δώματος, υφιστάμενου κλιμακοστασίου, 
εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών, κατασκευή νέας δοκού σκυροδέματος και πλάκας 
από σύμμεικτη κατασκευή, αποξηλώσεις μεταλλικών ή ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων, 
ξύλινων κατασκευών, επιχρισμάτων, κατασκευή νέας δοκού επιστρώσεων δαπέδων, 
μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων, χωματουργικά και σκυροδέματα περιβάλλοντος χώρου, 
ενίσχυση και αποκατάσταση διατομής πεδίλων θεμελίωσης, επισκευές διαβρωμένων 
οπλισμών και αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος, κατασκευή 
μεταλλικού κλιμακοστασίου διαφυγής. 

3. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εμπρόθεσμα εργασίες που περιλαμβάνονται στη 2η φάση 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου, ήτοι καθαιρέσεις πλινθοδομών, 
επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μόνωσης δώματος και στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος, καθαίρεση του κτίσματος στο δώμα, αποξηλώσεις κουφωμάτων, Η/Μ 
εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών της 
2ης τμηματικής προθεσμίας.  

4. Το έργο εκτελείται κατόπιν της από 10-08-2018 προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά 
Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, σύμφωνα με τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης 
που εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθ. 459/17-07-2019 απόσπασμα πρακτικών του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου της Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.  

5. Η εκκένωση του κτιρίου από τον Κύριο του έργου και η παράδοση των κλειδιών στον 
ανάδοχο έγινε στις 08-07-2021, σύμφωνα με το από 08-07-2021 της Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών, 
Αιγίνης, Ερμιονίδος & Τροιζηνίας.  

6. Στις 25-06-2021 δόθηκαν οδηγίες από τον μελετητή πολιτικό μηχανικό για την εκτέλεση 
τοπικών εκσκαφών αποκάλυψης των υφιστάμενων θεμελίων, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος 
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της υφιστάμενης θεμελίωσης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στον ανάδοχο με το 535336/29-06-
2021 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

7. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων ενέκρινε τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών στα 
θεμέλια και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου με το με αρ. πρωτ. 346594/21-07-2021 
έγγραφο και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για άμεση εκτέλεση των τοπικών εκσκαφών με το 
με αρ. πρωτ. 621674/23-07-2021 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας.  

8. Με την από 01-09-2021 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 722672/02-09-2021) επιστολή του, ο 
μελετητής πολιτικός μηχανικός πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκαν οι αποκαλύψεις των 
υφιστάμενων θεμελίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του και διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης 
μελέτης για την αποκατάσταση και ενίσχυση των θεμελίων. 

9. Στις 11-10-2021 ο μελετητής πολιτικός μηχανικός υπέβαλε μελέτη επεμβάσεων στα θεμέλια 
του κτιρίου. 

10. Με το με αρ. πρωτ. 859756/13-10-2021 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων ζητήθηκε από τον μελετητή να παραδοθεί η μελέτη ενίσχυσης της θεμελίωσης του 
κτιρίου σε στάδιο μελέτης εφαρμογής και να υποβληθεί από τον κύριο του έργου στο αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο για αδειοδότηση, συνοδευόμενη με τον προϋπολογισμό που 
προκύπτει για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. 

11.  Με τα με αρ. πρωτ. 878014/19-10-2021, 1023384/01-12-2021 και 1063014/13-12-2021 
έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ζητήθηκε από τους 
μελετητές του Κυρίου του έργου να κατατεθεί επικαιροποιημένος προϋπολογισμός της 
μελέτης του έργου, ο οποίος να περιλαμβάνει τη μελέτη ενίσχυσης των υφιστάμενων 
θεμελίων, την τροποποίηση της μελέτης που αφορά στον βιολογικό καθαρισμό και σε 
τροποποιήσεις της Η/Μ μελέτης, τις εργασίες διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου που 
προκύπτουν από τις παραπάνω μελέτες, τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και την απομάκρυνση του 
αμιάντου και τυχόν τροποποιήσεις στις λοιπές οικοδομικές εργασίες (π.χ. χωρίσματα 
γυψοσανίδων, βινυλικά δάπεδα, μονώσεις κλπ). Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός είναι 
απαραίτητος για τη σύνταξη από την Υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.), ώστε να προχωρήσει ο ανάδοχος στην εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και 
επιπροσθέτως, για τον έλεγχο της δαπάνης του έργου και της δυνατότητας εκτέλεσης του 
συνόλου των εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 6 και 7 αυτής.  

12.  Στις 13-12-2021 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1066967/14-12-2021) ο μελετητής πολιτικός 
μηχανικός υπέβαλε επικαιροποιημένη μελέτη επεμβάσεων στα θεμέλια του κτιρίου. 

13.  Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί από τη μελετητική ομάδα επικαιροποιημένος 
προϋπολογισμός, ώστε να προχωρήσει η Υπηρεσία στη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) και να γίνει ο έλεγχος της δαπάνης του έργου και της δυνατότητας 
εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης του έργου. 

14.  Με την από 14-12-2021 αίτηση ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της 2ης τμηματικής 
προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες. 

15.  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 
τμηματικής προθεσμίας κατά ισόχρονο διάστημα. 
 

 
 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 Την έγκριση της παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας «με αναθεώρηση», σύμφωνα 
με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΥΔΡΑΣ, 
ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ», συμβατικού ποσού 1.812.467,02 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΔΟΜΟΤΕΚΑ 
Α.Ε., κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 01-04-2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 
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Την έγκριση της παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το 
άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ & 
ΑΙΓΙΝΗΣ», συμβατικού ποσού 1.812.467,02 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε., κατά τρεις 
(3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 01-04-2022. 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος   

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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