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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1776/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-8-
2022. 
 

Θέμα 34ο  
Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», 
αναδόχου εταιρείας «DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και μετάθεση της λήξης της συνολικής προθεσμίας του 
έργου. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλέκη, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν.4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την 
εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

3. Της υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018) απόφασης 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». 

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. 

5. Του άρθρου 153 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων», του  Ν. 
4938/2022 (Φ.Ε.Κ. 109 Α’/06.06.2022). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
A. IΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Την υπ’ αριθμ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων για το οικονομικό 
έτος 2020. 

2. Την υπ’ αρ. 1109/6-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΦΖΤΟΡ9Υ-Α3Υ) για τα 
οικονομικά έτη 2018-2019, την υπ’ αρ. 37/2-1-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΕΘΕΑ 
(ΑΔΑ 6ΔΦΘΟΡ9Υ-5Θ7) για το οικονομικό έτος 2019, και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
ΚΕΘΕΑ (ΑΔΑ ΨΚΛ5ΟΡ9Υ-ΞΚ0) για το οικονομικό έτος 2020. 

3. Την από 10-12-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με 
την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» για την κατασκευή του έργου 
του θέματος, όπως τροποποιήθηκε στις 14-9-2020. 

4. Τη συνταχθείσα μελέτη του έργου που έγινε με μέριμνα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και αποτελείται από Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδια Μελέτης  

5. Τις Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ (Θέμα 5ο της 15ης Συνεδρίασης της 27-01-2017, Θέμα 19ο της 
1ης Συνεδρίασης της 8-12-2017, Θέμα 14ο της 7ης Συνεδρίασης της 25-5-2018 και Θέμα 15ο της 
10ης Συνεδρίασης της 5-10-2018) με τις οποίες έχει εγκριθεί η μελέτη του έργου. 

6. Την υπ’ αριθμ. 213/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
9ΠΩΘ7Λ7-Ε1Π) με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών 
δημοπράτησης 2) η διενέργεια διαγωνισμού του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ», συνολικού προϋπολογισμού 668.050,28 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

7. Την υπ’ αριθμ. 574/5-3-2019 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΨΦ17Λ7-ΘΩΓ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

8. Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21-3-2019  και  με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 28-3-2019. 

9. Την υπ’ αριθμ. 1013/2019 (ΑΔΑ: 9ΡΣ87Λ7-ΓΘΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

10. την υπ’ αριθμ. 1908/2019 (ΑΔΑ: 7Χ227Λ7-ΛΝΔ) 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 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ», σήμερα με την επωνυμία «DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό 
μέσης προσφοράς έκπτωσης (Εμ) 57,06% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 
286.851,20€ (πλέον ΦΠΑ) ή 355.695,49€ (με ΦΠΑ),που αναλύεται σε:  
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Σύνολο δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 211.386,30€ 
Γ.Ε & Ο.Ε. (18%)  : 38.049,53€ 
Απρόβλεπτα  15% : 37.415,37€ 
ΦΠΑ 24% : 68.844,29€ 

11. Την από 28-01-2021 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) και του Αναδόχου Οικονομικού 
Φορέα με την επωνυμία «DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για ποσό 355.695,49 €, από τα οποία 
211.386,30 € για εργασίες, 38.049,53 για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 37.415,37 € για απρόβλεπτες δαπάνες 
και 68.844,29 € για Φ.Π.Α. 24%. 

12. Την προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ήτοι μέχρι 28-01-2022. 

13. Την από 13-12-21 (αρ. πρ. 1066616/13-12-21/ΔΤΕΠΑ) αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος  αιτείται 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι 
μέχρι 28-07-2022. 

14. Την με αρ. 111/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΓΧΛ7Λ7-
ΡΥΑ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση στη συνολική προθεσμία 
περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» που εκτελείτε, κατά ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 
(180) ημέρες, ήτοι έως 28 Ιουλίου 2022. 

15. Το από 22-06-2022 έγγραφο του αναδόχου (αρ. πρ. 584645/22-06-2022/ΔΤΕΠΑ) με το οποίο 
δηλώνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου κατά έξι 
(06) μήνες με ορθή επανάληψη αυτού την 28-07-2022 (αρ. πρωτ. 734155/28-07-2022/ΔΤΕΠΑ). 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο του έργου είναι οι επισκευές 14 κτιρίων ιδιοκτησίας του ΚΕΘΕΑ (Oικοδομικές και 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και συγκεκριμένα των κτιρίων επί των οδών:  
1. Φλωρίνης 13, Αθήνα 
2. Φλωρίνης 15, Αθήνα 
3. ΕΥΠΛΟΙΑΣ 32, Πειραιάς 
4. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 93, Πειραιάς 
5. ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΖΕΑΣ, Πειραιάς 
6. Σορβόλου 24, Αθήνα 
7. Μπενάκη 84, Αθήνα 
8. Θεμιστοκλέους & Κωλέττη, Αθήνα 
9. Φυλής 217, Αθήνα 
10. Βαλτετσίου 37, Αθήνα 
11. Θεμιστοκλέους 67, Αθήνα 
12. Βουλγαροκτόνου 56, Αθήνα 
13. Πευκών 12, Σελήνια Σαλαμίνας 
14. Ι. Δροσοπούλου 41 & Ι. Δροσοπούλου 43, Αθήνα 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στο Ν. 4938/2022 (Φ.Ε.Κ. 109 Α’/06.06.2022) με θέμα: «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνονται στο άρθρο 153 διατάξεις 
σχετικές με «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων». Ειδικότερα στην 
παράγραφο 1.α προβλέπεται κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, εξάμηνη επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, με υποβολή σχετικής δήλωσης από τον 
οικονομικό φορέα:  
«…Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, 
και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου 
δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 
από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου 
καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι 
δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της 
συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου…» 
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Η ανάδοχος εταιρεία με το από 22-06-2022 έγγραφό της και σε ορθή επανάληψη με το από 28-07-2022 
έγγραφό του, δηλώνει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου κατά 
έξι (06) μήνες, ενώ υπολείπονταν ακόμα 36 ημερολογιακές ημέρες από την συνολική προθεσμία 
περαίωσης του έργου. 
Δεδομένου των ανωτέρω είναι δεσμευτική η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος για την αναθέτουσα αρχή 
μέχρι την 06-12-2022, δηλαδή μέχρι έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ 109 Α’/06-06-2022. 
 
Κατόπιν των παραπάνω και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων. 
2. Η δήλωση του αναδόχου έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 1.α του Ν. 

4938/2022 (Φ.Ε.Κ. 109 Α’/06-06-2022).  
η Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

A. διατυπώνει τη γνώμη ότι θα πρέπει να γίνει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης 
της σύμβασης έως την 06-12-2022, με μετάθεση της λήξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου την 12-01-2023, με αναθεώρηση κατά το χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξης της 
επιμήκυνσης του έργου και μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας, δηλαδή για το 
χρονικό διάστημα από 06-12-2022 μέχρι την 2-01-2023. 
B. αιτείται στην Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», αναδόχου εταιρείας «DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έως την 06-12-2022, με 
μετάθεση της λήξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου την 12-01-2023, με αναθεώρηση 
κατά το χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξης της επιμήκυνσης του έργου και μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 06-12-2022 μέχρι 
την 2-01-2023. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει από 
την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΑΦΡ7Λ7-ΚΑΜ
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