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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3076/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 05-12-2019.
Θέμα 38ο
Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του Έργου:«Κατασκευή αγωγών
όμβριων και φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό Γλαύκωνος στο Δήμο Αθηναίων», εργολαβία ΑΠ
96/17.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Καραμάνος Χρήστος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Μελάς Σταύρος
 Αγγέλης Σπυρίδων
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Κουρή Μαρία
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Μεθυμάκη Άννα
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 Μαρία Σαλπά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που
διέπει την σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)») άρθρο 147.
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005».
4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3748/13479 απόφαση έγκρισης της υπ’ αρ. 121/2018 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018).
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος.
6. Την σχετική (1) υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου του θέματος.
7. Την σχετική (2) υποβληθείσα εισήγηση παράτασης από το Τμήμα Κατασκευών
Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης.
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Έγκριση Διακήρυξης: 1657/29-6-2016 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής.
 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού: 2179/29-8-2017 Απόφαση Ο.Ε.
Περιφέρειας Αττικής.
 Έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης: 2788/25-10-2017 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας
Αττικής.
 Προϋπολογισμός έργου: 800.000,00€.
 Μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης: 61,14%.
 Υπογραφή Αρχικής Σύμβασης: 22-03-2018.
 Ποσό Σύμβασης: 366.778,56€ (με Φ.Π.Α.).
 Συμβατική προθεσμία: 21-03-2019.
 1η Παράταση προθεσμίας: 21-09-2019 (αρ. απόφασης Ο.Ε. 756/2019).
 2η Παράταση προθεσμίας: 21-12-2019 (αρ. απόφασης Ο.Ε. 2214/2019).
 Το έργο χρηματοδοτείται από Πίστωση του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων της
Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 97.75.01.063.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Με την παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστεί δίκτυο όμβριων υδάτων συνολικού μήκους
550 μ. περίπου. Πέραν του αγωγού της οδού Γλαύκωνος θα κατασκευαστούν και οι αγωγοί
της μελέτης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. επί των οδών Ιλιάδος, Δαμαγήτου και Ανατολίου με την διαφορά
ότι όπου προβλέπονται απ΄τη μελέτη διατομές Φ400 για τους κύριους αγωγούς, θα
αντικατασταθούν με διατομές D500.
Ειδικότερα θα κατασκευαστούν:
 Επί της οδού Γλαύκωνος (τμήμα 36μ πριν την οδό Βαλασίου έως την οδό Ανατολίου)
αγωγός κυκλικής διατομής D500, μήκους 112 μ.
 Επί της οδού Ανατολίου (τμήμα μεταξύ των οδών Γλαύκωνος και Δαμαγήτου)
αγωγός κυκλικής διατομής D500, μήκους 169 μ.
 Επί της οδού Δαμαγήτου (τμήμα 43μ πριν την οδό Ανατολίου και τμήμα μεταξύ των
οδών Ανατολίου –Ιλιάδος) αγωγοί κυκλικής διατομής D500 και D600, μήκους 86 και
32 μ. αντίστοιχα.
 Επί της οδού Ιλιάδος (τμήμα 47μ πριν την συμβολή της με την οδό Δαμαγήτου και
τμήμα μεταξύ΄της οδού Δαμαγήτου και Πλατείας Πλυτά) αγωγοί κυκλικής διατομής
D500 και D600, μήκους 47 και 92 μ. αντίστοιχα.
 17 περίπου φρεάτια υδροσυλλογής με δύο (2) εσχάρες και 31 με μονή (1) εσχάρα
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σύμφωνα με τα σχέδια.
Καθαίρεση του υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις παραπάνω οδούς
και ανακατασκευή του σε νέα θέση επί των οδών, ούτως ώστε να προκύψει επαρκές
πλάτος για την κατασκευή του δικτύου όμβριων.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι αγωγοί στην οδό Γλαύκωνος, στην οδό Ανατολίου,
στην οδό Δαμαγήτου για μήκος 32,17μ και στην οδό Ιλιάδος για το μήκος 92μ. Στις
παραπάνω αναφερόμενες οδούς έχουν κατασκευασθεί τα φρεάτια επίσκεψης και έχουν
ανακατασκευασθεί και συνδεθεί με τον νέο αγωγό ομβρίων τα υφιστάμενα φρεάτια
υδροσυλλογής στην οδό Γλαύκωνος.
Υπολείπεται η κατασκευή των αγωγών στην οδό Ιλιάδος για μήκος 47μ., στην οδό
Δαμαγήτου για μήκος 43μ. καθώς και η κατασκευή των αντίστοιχων φρεατίων επίσκεψης στα
υπολειπόμενα τμήματα και 17 περίπου φρεατίων υδροσυλλογής με δύο (2) εσχάρες και 31
με μονή (1) εσχάρα, εργασίες που θα γίνουν παράλληλα ώστε να καταστεί λειτουργικό το
έργο κατά το άμεσο χρονικό διάστημα.
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης
των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι την 21-06-2020, μετά την από 12-11-2019
αίτηση του Αναδόχου του έργου που ζητά Παράταση Προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά
έξι (6) μήνες (λήξη 21-06-2020) με την εξής αναφορά- αιτιολόγηση:
«Οι εργασίες κατασκευής των αγωγών όμβριων και φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό
Γλαύκωνος έχουν ολοκληρωθεί. Απομένει ο έλεγχος της επάρκειας του δικτύου που
κατασκευάστηκε προκειμένου να αποφασιστεί η πύκνωση των φρεατίων υδροσυλλογής στις
παρακείμενες οδούς και η επισκευή ενός δευτερεύοντος αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων
που εντοπίστηκε κατά τις εργασίες.
Αφού ολοκληρωθούν οι πιο πάνω εργασίες, θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση του
οδοστρώματος των οδών.
Επειδή οι χειμερινοί μήνες δυσχεραίνουν την επισκευή του δικτύου ακαθάρτων και δεν
συνίσταται η οδοστρωσία των οδών κατά τους μήνες αυτούς, αιτούμαι εξάμηνη παράταση
προθεσμίας του έργου.»
Και επειδή:
1. Απομένει η κατασκευή των αγωγών των υπολειπόμενων τμημάτων των οδών Ιλιάδος και
Δαμαγήτου και των φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς Ιλιάδος, Δαμαγήτου Ανατολίου.
2. Η επισκευή του δευτερεύοντος αγωγού ακαθάρτων στην οδό Ιλιάδος.
3. Δεν συνίσταται η ασφαλτόστρωση των οδών κατά τους χειμερινούς μήνες και γενικά
λόγω βροχοπτώσεων δεν γίνονται εργασίες σε καθημερινή βάση.
4. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του
Ν. 4412/16με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου
δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
5. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από
αίτηση του Αναδόχου.
6. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως
Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν
επιβαρύνσεις του άρθρου 147 Ν.4412/16, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης
αναθεώρησης).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ96/17
«Κατασκευή αγωγών όμβριων και φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό Γλαύκωνος στο Δήμο
Αθηναίων» κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 21-06-2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.
4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους
που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ96/17
«Κατασκευή αγωγών όμβριων και φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό Γλαύκωνος στο Δήμο
Αθηναίων» κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 21-06-2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.
4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που
αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την
ανωτέρω απόφαση.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Μελάς Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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