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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2415/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 49ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Εργασίες άρσης 
καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2018-2019», εργολαβία ΑΠ 102, 
αναδόχου οικονομικού φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
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 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 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: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 
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» και την 
Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αριθ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
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. Την υπ’ αριθ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ). 
6. Την υπ’ αριθ. 624277/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης ισχύος 
των υπ’ αριθμ. 498816/2-9-2020 «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής», 499022/2-9-
2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» και 696452/5-11-2020 «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» Αποφάσεών 
του (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-11Ο). 
7. Την υπ’ αριθ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020). 
8. Την υπ’ αριθ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)» (ΦΕΚ 3353 Β /26-7-2021). 
9. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
10. Την υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του 
θέματος (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 813221/30-09-2021). 
11. Το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. ΥΣ.2470/13-10-2021 υπηρεσιακό σημείωμα/ εισήγηση του Τμ. 
Ρεμάτων της Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι την 30η Νοεμβρίου 
2021. 
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω : 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
- Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. αριθ. ενάρ. Έργου Σ.Α.Ε.Π. 585, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
2017ΕΠ58500006 (H από 31-7-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης ΑΔΑ:64ΕΞ465ΧΙ8-ΗΒ5). 
- Με την υπ’ αριθ. 1763/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ:9ΨΥ87Λ7-ΞΤΖ). 
- Με την υπ’ αριθ. 882/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε η σύμβαση του 
έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ποσού 1.140.540,50 € (πλέον Φ.Π.Α.). με οικονομική προσφορά μέσου ποσοστού έκπτωσης επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου  63,65% (ΑΔΑ: Ω9ΖΘ7Λ7-87Χ, ΑΔΑΜ: 
19ΑWRD005377901). 
- Η σύμβαση του έργου ποσού 1.414.270,22 € (με Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 31/7/2019 με προθεσμία 
περαιώσεως των εργασιών εικοσιτέσσερις μήνες από την υπογραφή της (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005378415). 
- Με τη με αριθ. πρωτ. 290991/11-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΑΠ7Λ7-7ΜΨ) Απόφαση Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Δ.Ε.Α.Π.), εγκρίθηκαν πρόσθετες εργασίες στα πλαίσια του έργου, 
για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων  στο ρέμα Πικροδάφνης, στο ύψος της οδού Αιγίνης, 
προκειμένου να  μελετηθεί η απαιτούμενη επέμβαση. 
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- Με την με αριθ. πρωτ. 587817/11-08-2020 (ΑΔΑ.: Ω2Ζ67Λ7-ΔΜΡ) Απόφαση Δ.Ε.Α.Π., εγκρίθηκε 
η σύναψη υπεργολαβίας στο έργο, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του από  22-07-2020  
Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάθεσης υπεργολαβίας, από την ανάδοχο εταιρία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» 
στην εταιρία «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», για την εκτέλεση υδραυλικών εργασιών ονομαστικής 
συμβατικής δαπάνης ποσού 191.205,94€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
- Με την υπ’ αριθ. 1540/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως 31-10-2021. 
 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Η εργολαβία αφορά σε επεμβάσεις αποκαταστάσεων φθορών και βλαβών σε υφιστάμενα 
αντιπλημμυρικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε επενδυμένους με σκυρόδεμα πυθμένες των 
ρεμάτων, σε ρηγματώσεις, καταπτώσεις και βλάβες σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή και 
υποσκαφές στα θεμέλια τους, σε βλάβες σε υφιστάμενα έργα συγκράτησης πρανών που έχουν 
κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια. Επίσης γίνονται έργα διαμόρφωση της ροής των ρεμάτων 
καθώς και μόρφωση τεχνικών σε οδούς πρόσβασης σε αυτά. 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι οι παρακάτω: 
 Αποκατάσταση πρανών και δαπέδου Χαϊδαρορέματος  στον οικισμό οδό Αφαίας στο Δήμο Χαϊδαρίου.   
 Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης και δαπέδου στο ρέμα Μικρό Σούρες στο Δήμο Ελευσίνας. 
 Ανακατασκευές πυθμένα ρέματος, αντιστήριξη της ΝΕΟΑΚ, τοπικές αντιστηρίξεις και ανακατασκευές, 

ανακατασκευές κατεστραμμένης διάταξης πτώσης και τάφρου από σκυρόδεμα του Χαϊδαρορέματος, 
στην περιοχή του Δαφνίου. 

 Ανακατασκευή τεχνικών έργων στην οδό Ν.Ιωνίας στο Δήμο Αχαρνών.  
 Αποκαταστάσεις πρανών στο ρέμα Χαλανδρίου – Πεντέλης, στο Δήμο Χαλανδρίου, στο ύψος της 

γέφυρας Πολυδρόσου,  στον Άγιο Αθανάσιο  και στην οδό Βάρναλη. 
 Ανακατασκευή-αποκατάσταση τεχνικών σε τμήμα του ρέματος Πεντέλης – Μελισσίων - Χαλανδρίου, στο 

Δήμο Μελισσίων (οδός Αλεξανδρουπόλεως). 
Οι εργασίες που υπολείπονται  να εκτελεστούν είναι οι εξής: 
 Αποκαταστάσεις πρανών στο ρέμα Καλλιρρόης-Παπάγου, στο Δήμο Παπάγου. 
Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω επέμβασης, εκκρεμούσε έως την 6/10/2021, η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση για τις εργασίες επισκευής υφιστάμενου τεχνικού έργου στο ρέμα Καλλιρρόης – 
Παπάγου. Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. ΥΣ. 2470/13-10-2021 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
του έργου, λόγω των καιρικών συνθηκών, οι εργασίες στο εν λόγω σημείο ενδέχεται να 
καθυστερήσουν και να μην είναι εφικτό να ολοκληρωθούν έως 31-10-2021. 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών του έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2021, μετά την από 30-09-
2021 αίτηση του Αναδόχου του έργου που ζητά την ανωτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών αναφέροντας ως αιτιολογία την καθυστέρηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών 
όρων που αφορούν στις εργασίες  αποκατάστασης πρανών στο ρέμα Καλλιρρόης-Παπάγου, στο 
Δήμο Παπάγου.   
  
Και επειδή: 
1. Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι εργασίες που υπολείπονται στο πλαίσιο του έργου ενδέχεται να 
καθυστερήσουν και να μην είναι εφικτό να ολοκληρωθούν έως 31-10-2021. 
2. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 
4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του 
Αναδόχου. 
4. 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 τη δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης). 
5. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου υποβλήθηκε 
αίτηση εκ του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 813221/30-09-2021). 
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6. Η Δ/νουσα το έργου Υπηρεσία (Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης) εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας 
περαιώσεως των εργασιών του έργου κατά ένα (1) μήνα (η με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. ΥΣ. 2470/13-
10-2021 Εισήγηση). 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ102 
«Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2018-2019» 
κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, 
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται 
στο ανωτέρω σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα   αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ102 
«Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2018-2019» 
κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, 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 τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με 

την εξής παρατήρηση: «Η εισήγηση της υπηρεσίας, αντί να καταγράψει αναλυτικά και 
συγκεκριμένα τις καθυστερήσεις βάσει του ημερολογίου του έργου, τεκμηριώνοντας την 
ανυπαιτιότητα ή μη του αναδόχου και τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται ώστε να 
ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο, απλώς καταγράφει το αίτημα του αναδόχου. Θα 
ψηφίσουμε «λευκό» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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