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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2241/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, 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: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 66ο  

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση και 
περιοδική συντήρηση υποδομών στο Πρωτεύον Οδικό Αστικό Δίκτυο Περιφέρειας 
Αττικής», προϋπολογισμού 15.000.000,00 €, αναδόχου ΚΞ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
 
 

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 Μαρία 
Ντόβα. 
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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 Θεοφανόπουλο 
(Υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..  
3. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/20005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

5. Της υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου  2017ΕΠ58500007 του 

Π.Δ.Ε. 
2. Την με αρ. 2959/2018 - Ορθή επανάληψη - (ΑΔΑ:7ΥΙ57Λ7-ΠΘΝ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η 
ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου 
που αναφέρεται στο θέμα.  

3. Την με αρ. 84/2020 (ΑΔΑ:9ΚΦΒ7Λ7-ΓΤΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε τελικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών, που πραγματοποιήθηκε στις 19/03/2019 για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «Bελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο Πρωτεύον Οδικό 
Αστικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού: 15.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, στη μειοδότρια «ΚΞ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΕ», η οποία πρόσφερε τιμή 8.071.822,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 46,80%. 

4. Την υπ’ αριθμ. 1077/2020 (ΑΔΑ:6ΗΘ27Λ7-93Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά το 
αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην «Κ/Ξ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» με τελική δαπάνη 8.071.822,80€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων για  εργασίες :  4.874.391,10€, για  Γ.Ε. &Ο.Ε.18%: 877.390,40 € για 
Απρόβλεπτα : 517.660,34€ για Απολογιστικά: 207.627,12€, Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών: 
19.882,37€, για Αναθεώρηση: 12.583,19 € και Φ.Π.Α. 24%: 1.562.288,28 €  

5. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 19/10/2020 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της «Κ/Ξ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», 
συνολικού ποσού 8.071.822,80€ (με ΦΠΑ), με προθεσμία δώδεκα (12) μήνες  από την 
ημερομηνία  υπογραφή της σύμβασης.  

6. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος. 
7. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 12 μήνες  (19/10/2021). 
8. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».  

9. Το ΦΕΚ 68 /20.3.2020  άρθρο  60  
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10. Την με αρ. πρωτ. 761347/16-09-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 7 μήνες μέχρι την 
19/05/2022 

 
ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ 

1. Υπήρξε  καθυστέρηση  στην έναρξη των  εργασιών, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση της 
έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  και της άδειας της Τροχαίας  , τα οποία δεν 
ήταν   υπαιτιότητα του αναδόχου.  

2. Υπήρξε καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών του 
περασμένου χειμώνα. 

3. Λόγω της παρατεινόμενης πανδημίας Covid-19, δημιουργήθηκαν προβλήματα καθυστερήσεων   
στην προμήθεια των δομικών υλικών από την  ελεύθερη αγορά και δυσλειτουργία των διαφόρων 
υπηρεσιών εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό ή την εκδήλωση  της 
νόσου.  

4. Η παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας 
εγκρίνονται “με αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

                              
                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

  Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με 
αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και περιοδική 
συντήρηση υποδομών στο Πρωτεύον Οδικό Αστικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»,,  (κωδικός 
2017ΕΠ58500007 της ΣΑΕΠ 585) προϋπολογισμού 15.000.000,00 €, αναδόχου ΚΞ ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ κατά 7 μήνες έως την 19/05/2022, 
για του λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” 
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών 
στο Πρωτεύον Οδικό Αστικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»,,  (κωδικός 2017ΕΠ58500007 της ΣΑΕΠ 
585) προϋπολογισμού 15.000.000,00 €, αναδόχου ΚΞ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟΡΟΗ 
ΑΤΕ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ κατά 7 μήνες έως την 19/05/2022. 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση  με την παρατήρηση: «Είναι προκλητικό να υπογράφεται Συμπληρωματική 
Σύμβαση Εργασιών σε έργο συντήρησης (!!) και μετά ζητείται παράταση για να εκτελεστεί το 
επιπλέον έργο. Επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς ότι η απαξίωση των υπηρεσιών συντήρησης και η 
ανάθεση συντήρησης σε εργολάβους στοιχίζει πολύ περισσότερο». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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