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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2307/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 57ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή 
φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών δικτύου πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρεια Αττικής», 
αναδόχου ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ. 
 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) 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 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
2. Της υπ’ αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 

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

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α’), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την Εγκύκλιο 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.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών 

6. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 20-11-2019 για το ποσό των 828.737,90 € 
(με Φ.Π.Α.) 

7. Το φάκελο του έργου. 
8. Την υπ’ αριθμ. 2175/ 13-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Θ7Λ7-Λ0Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός – Συντήρηση – Κατασκευή Φρεατίων 
Υδροσυλλογής Και Συνδετήριων Αγωγών Δικτύου Πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρεια Αττικής» Αναδόχου 
ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ κατά δώδεκα (12) μήνες έως 20/11/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 681177/12-8-2021 έγγραφο της Δ.ΔΙ.Μ.Υ. 
 

 Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 

τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.). 

2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ58500001 . 
3. Την με αρ. πρωτ. 769063/17-9-2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, δηλαδή έως τις 20/5/2022 σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του Ν.4412/16, με τους κάτωθι αναφερόμενους  λόγους: 

 
α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29η εντολή (αρ. Πρωτ. 742551/9-9-21) της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών κατόπιν και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 681177/12-8-2021 εγγράφου της 
Δ.ΔΙ.Μ.Υ., καλούμαστε, ενόψει των επερχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων, με βροχοπτώσεις και 
καταιγίδες στην περιοχή της Αττικής, να προβούμε στον έλεγχο και καθαρισμό περίπου 4.000 φρεατίων 
υδροσυλλογής σε επικίνδυνες θέσεις του Β’ Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών, αλλά και του Α’ 
Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών, που δεν συμπεριλαμβανόταν στο αρχικά εξεταζόμενο δίκτυο. 
Προκειμένου λοιπόν να εκτελεστούν οι έκτακτες επιπρόσθετες αυτές εργασίες απαιτείται η παράταση 
του έργου. 

β. Για την ολοκλήρωση του τεχνικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου απαιτείται 
παράταση του έργου κατά 6 μήνες έως τις 20/5/2022. 
γ. Το άρθρο 147, παραγρ. 8α του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι η παράταση εγκρίνεται με 
αναθεώρηση, όταν οι λόγοι παράτασης δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου. 

4. Την υπ’ αριθμ. 803034/28-9-2021 Αναφορά του Προϊσταμένου του Β΄ Τμήματος Συντήρησης & 
Κατασκευών της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 Και επειδή: 

 
1. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι με την με αρ. πρωτ. 742551/9-9-21 
εντολή της Υπηρεσίας, σε συνέχεια του με αρ. πρ. 681177/12-8-2021 εγγράφου της Δ.ΔΙ.Μ.Υ, καλείται 
ο ανάδοχος να προβεί - ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου- στον έλεγχο και καθαρισμό 
περίπου 4.000 φρεατίων υδροσυλλογής σε επικίνδυνες θέσεις του Β’ Τμήματος Συντήρησης & 
Κατασκευών, αλλά και του Α’ Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών, που δεν 
συμπεριλαμβανόταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου. 
2. Το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο του έργου του θέματος είναι 544.732,92€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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3. Δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα διάδοχο έργο καθαρισμού-συντήρησης-κατασκευής φρεατίων 
υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών δικτύου Β’ Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών της 
Δ.ΔΙ.Μ.Υ. 
4. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου. 
5. Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
6. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν 
οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών δικτύου 
πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρεια Αττικής» Αναδόχου ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ κατά (6) μήνες έως 20/5/2022, 
σύμφωνα με το άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών δικτύου 
πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρεια Αττικής» Αναδόχου ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ κατά (6) μήνες έως 20/5/2022, 
σύμφωνα με το άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους. 

 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Με το αιτιολογικό της «διόρθωσης» μιας «αβλεψίας», 
κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, που είχε εμφιλοχωρήσει στους όρους της διακήρυξης 
του έργου (προέβλεπε προθεσμία εκτέλεσης 12 μηνών αντί των 24 προέκυπτε από άλλα τεύχη) 
δόθηκε παράταση 12 μηνών , έως 20.11.21 με την υπ’ αρ. 2175/13.10.20 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Με την παρούσα εισήγηση ζητείται παράταση 6 επιπλέον μηνών, έως την 
20.5.22, η ανάγκη για την οποία αποδίδεται σε πρόσθετες εργασίες που ανατέθηκαν στον ανάδοχο 
με εντολή της επίβλεψης. Η ζητούμενη παράταση προτείνεται στο σύνολό της ανυπαίτια για τον 
ανάδοχο χωρίς, όμως, να στηρίζεται με όσα προκύπτουν από την εισήγηση. Η εντολή για τις 
υπόψη πρόσθετες εργασίες δόθηκε την 9.9.21 όταν, σύμφωνα με την από 30.9.21 εισήγηση, «το 
υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο του έργου του θέματος είναι 544.732,92€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Αυτό σημαίνει ότι ύστερα από πάροδο συμβατικού χρόνου 22 
μηνών είχε εκτελεστεί μόλις το 34,2% του συμβατικού αντικειμένου (828.737,90 € με Φ.Π.Α.), δύο 
μόλις μήνες πριν την προβλεπόμενη στη σύμβαση ολοκλήρωσή του. Η παραπάνω αναντιστοιχία 
δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία που τίθενται υπόψη του σώματος, ενώ απουσιάζει και το ισχύον 
χρονοδιάγραμμα του έργου κατά πάγια, όσο και απαράδεκτη, τακτική της Διοίκησης, ώστε να 
στηριχθεί και το καθ’ ολοκληρίαν ανυπαίτιο του αναδόχου» . 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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