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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.  2915/2021 
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 33ο  
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 
2.575.505,92€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.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 στην κα. Καράλη, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.  

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
έως σήμερα. 

6. Τη με αριθμό: 6 Εγκύκλιο, με αρ. πρωτ.: 2067/14.01.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Τη με αρ.πρωτ.: 92466/14.05.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.  
9. Με την υπ’ αρ. 629/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΖΤ7Λ7-ΣΩ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής (Ο.Ε./Π.Α.), εγκρίθηκε το από 5-3-2018 Πρακτικό 1 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης  για την κατασκευή του έργου του 
θέματος η εταιρεία  «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε 

10. Με την υπ’ αρ. 1396/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΔ67Λ7-ΤΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (Ο.Ε./Π.Α.), εγκρίθηκε το από 14-5-2018 Πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ως οριστικός μειοδότης  για την κατασκευή του έργου του θέματος 
η εταιρεία  «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε», που προσέφερε μέση έκπτωση: Εμ = 54,82%. 

11. Στην με αριθμό 380/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρεται ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης, για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

12. Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου (ΑΔΑ: Ψ93Α7Λ7-ΦΝΔ) με (ΑΔΑΜ:18SYMV003875922),  
υπογράφηκε στις 22-10-2018, μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας 
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε», για το ποσό των  #1.163.631,66€# που αναλύεται παρακάτω: 
#798.589,78€# για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, #119.788,47 €#  για απρόβλεπτες δαπάνες, 
#20.034,38€# για αναθεώρηση και  # 225.219,03 €#  για Φ.Π.Α. 24%. 

13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 22-4-2020. 

14. Την με αρ. πρωτ.: 2460/Φ.Ε/6-11-2018 Απόφαση του τμήματος Κτιριακών Έργων Περιβάλλοντος 
και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του 
θέματος. 

15. Την με αρ.763/2020 απόφαση της Ο.Ε, με την οποία χορηγήθηκε παράταση συμβατικής 
προθεσμίας του έργου κατά 10 μήνες, δηλαδή ως την 22/2/2021.  

16.  Την με αρ.386/2021 απόφαση της Ο.Ε, με την οποία χορηγήθηκε παράταση συμβατικής 
προθεσμίας του έργου κατά 10 μήνες, δηλαδή ως την 22/12/2021.  

17. Tην με αρ.πρωτ.: 1075168/15-11-2021 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε 
Δημοτικά κτίρια και στο Δημοτικό φωτισμό. 
Οι επεμβάσεις στα Δημοτικά κτίρια έχουν ως στόχο  την εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας που 
θα αγγίζει το 40% με ταυτόχρονη εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων προκειμένου να 
ισοσκελιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο κατ’ έτος.  
Τα κτίρια που αναβαθμίζονται ενεργειακά είναι: 
Δημαρχείο Φυλής, Δημοτικό Σχολείο Φυλής, Γήπεδο Φυλής, Γυμνάσιο Φυλής, Λύκειο Φυλής, 
Νηπιαγωγείο Φυλής.  
Οι επεμβάσεις αφορούν: 

 την αντικατάσταση του συνόλου του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού με νέα συστήματα 
χαμηλής κατανάλωσης, νέους σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED φωτιστικά και την 
εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού. 

 την αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με νέα τύπου FCU και την 
τοποθέτηση νέων αντλιών θερμότητας 
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 την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ.  
Μέχρι και σήμερα έχουν γίνει οι αντικαταστάσεις των φωτιστικών σε όλα τα κτίρια και στον 

δημοτικό φωτισμό και επιπλέον έχουν γίνει οι προκαταρτικές εργασίες (σωληνώσεις και fan coil unit) 
στα δημοτικά κτίρια καθώς και η τοποθέτηση των νέων συστημάτων θέρμανσης (αντλίες 
θερμότητας) σε αυτά. 

Η χρονική καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 
1.  Για την σύνδεση των νέων συστημάτων θέρμανσης απαιτείται επαύξηση της υφιστάμενης παροχής 

ρεύματος. Η επαύξηση της παροχής, γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και παρ’ ότι έχουν υποβληθεί οι 
σχετικές αιτήσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εν λόγω διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να εκκινήσουν οι εργασίες σύνδεσης των συστημάτων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας).  

2. Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, απαιτείται να εκδοθεί άδεια από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, για τον συγκεκριμένο χώρο. Μέχρι και σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αδειοδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκκινήσουν οι 
εργασίες τοποθέτησης των πάνελ και λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου. 

Και επειδή, η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΔΩΝ 
Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ», αναδόχου εταιρείας:  ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤΤ κατά 4 μήνες, δηλαδή ως τις  22-4-2022, 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του 
Ν.4412/2016. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΔΩΝ 
Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ», αναδόχου εταιρείας:  ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤΤ κατά 4 μήνες, δηλαδή ως τις  22-4-2022, 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του 
Ν.4412/2016. 
 

 
 
  

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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