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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 657/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 1
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Έγκριση  παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και 
ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής οµβρίων υδάτων της οδού   Χρυσοστόµου Σµύρνης και 
πέριξ στο ∆ήµο Μοσχάτου» αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ Λυµπέρη, ο οποίος 
ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Με την υπ’ αριθµ. 225/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η υδραυλική µελέτη του έργου  

• Με την υπ’ αριθµ. 856/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος  

• Με την υπ’ αριθµ 156/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η 
      σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως για το έργο του θέµατος  
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• Με την υπ’ αριθµ. 1948/20-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» 

• Με την υπ’ αριθµ. 24351/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο θα εκτελεστεί  
      από τη ∆ιεύθυνση Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Αττικής µε χωρική αρµοδιότητα όλη την  
      Περιφέρεια Αττικής. 

• Τα τεύχη δηµοπράτησης τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω 
µελέτης από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 

• Με την από 1-3-2013 ορθή επανάληψη του υπ’ αριθµ 598/21-2-2013 εγγράφου της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής προεγκρίνεται η δηµοπράτηση του έργου του θέµατος 

• Με την υπ’ αριθµ. 292/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν  τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και η αποστολή τους για δηµοσίευση της Περίληψης 
∆ιακήρυξης του έργου του θέµατος.  

• Με την υπ’ αριθµ. 384/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
ακυρώνεται η υπ’ αριθµ. 292/2013 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής λόγω διόρθωσης του 

      προϋπολογισµού, και εγκρίνονται τα νέα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και της αποστολής για    
      δηµοσίευση της νέας Περίληψης ∆ιακήρυξης του έργου του θέµατος. 

• Η δηµοπρασία έγινε στις 09/04/2013 και µειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
Α.Τ.Ε. µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 42,43%. 

• Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 1190/14-06-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  

• Την 02/10/2013 υπεγράφη το εργολαβικό συµφωνητικό για ποσό 1.151.444,00 € (µε ΦΠΑ.) 

• Συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης, ήτοι µέχρι την 01-10-2014. 

• Η µε αριθµό πρωτ. ∆ΤΕΠΑ 170342/01-09-2014 Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών της 
αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 

• Η από 08/09/2014 - 160576 απόφαση ∆ΤΕΠΑ για την Αποδοχή της Ειδικής ∆ήλωσης 
∆ιακοπής Εργασιών του έργου  

• Με την υπ’ αριθµ. 68/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής δόθηκε 
παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέµατος για δώδεκα (12) µήνες 
ήτοι έως την 01/10/2015 

• Η από 24/06/2015 - 129360 απόφαση ∆ΤΕΠΑ για την Άρση ∆ιακοπής Εργασιών του έργου 
του θέµατος 

• Με την υπ’ αριθµ. 1960/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
δόθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέµατος έως την 
31/03/2016 

• Η από 26/02/2016 - 38462 αίτηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του 
Αναδόχου κατά έξι µήνες ήτοι έως την 30/09/2016 

• Η από 15/03/20156 σχετική εισήγηση προϊσταµένου Τ.Υ.Λ.Ε.Ε.Β. 

• Η από 23/03/2016         προέγκριση της παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου από 
την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 4 (επτά) µήνες ήτοι έως την 
30/09/2016 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  

      Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή αγωγών οµβρίων επί των οδών Μακρυγιάννη, 
Χρυσοστόµου Σµύρνης, Λάµπρου Κατσώνη, Κανάρη, Γεωργίου Ρούσσου, Ευτυχίας, Σωκράτους, 
κ.α. στο ∆ήµο Μοσχάτου – Ταύρου και η σύνδεση τους µε το υφιστάµενο δίκτυο της περιοχής.  
   Η ανάγκη για την παράταση της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών προέκυψε ως εξής :  

• διατυπώθηκε από το ∆ήµο Μοσχάτου – Ταύρου αίτηµα για µερική τροποποίηση της µελέτης 
του έργου του θέµατος όσον αφορά την πορεία διέλευσης του αγωγού οµβρίων στις οδούς  
Θερµοπυλών, Κοραή και Κοντοζή. Για την ικανοποίηση του αιτήµατος θα ακολουθηθεί η 
απαιτούµενη διαδικασία (σύµφωνη γνώµη µελετητή, σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε., προέγκριση 
από την Ε.Υ.∆.Α. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής, θετική εισήγηση 
Σ.∆.Ε.Π.Α., έγκριση Οικονοµικής Επιτροπής Π.Α.) που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• µετά τη λήξη του Μνηµονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του Υποέργου 2 (Αρχαιολογία) 
µεταξύ ΚΣΤ΄ Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και Περιφέρειας Αττικής την 
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31/12/2015, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες από την αρµόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων για πρόσληψη αρχαιολόγου  

• υπήρχαν ολιγοήµερες καθυστερήσεις στις µετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. που οφείλονται στον 
κακό συντονισµό µεταξύ των υπεργολάβων των Οργανισµών (∆ΕΗ, ΟΤΕ). Λόγω της 
ύπαρξης πολλών δικτύων για τα οποία απαιτήθηκε µετακίνηση η συνολική καθυστέρηση 
ανήλθε στον ένα µήνα 

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  

  Επειδή : 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 

έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013 και η λοιπή νοµοθεσία για την 
εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων όπως ισχύουν µέχρι σήµερα 

2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ούτε της Υπηρεσίας  
3. Οι διαδικασίες για την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης και της πρόσληψης 

αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών είναι σε εξέλιξη 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του έργου: «Κατασκευή βασικών 
συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής οµβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόµου 
Σµύρνης και πέριξ στο ∆ήµο Μοσχάτου», κατά τέσσερεις (4) µήνες (έως την 30/07/2016) για τους 
λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του έργου: «Κατασκευή βασικών 
συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής οµβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόµου 
Σµύρνης και πέριξ στο ∆ήµο Μοσχάτου», κατά τέσσερεις (4) µήνες (έως την 30/07/2016) για τους 
λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωµα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζηµίωσης πέραν της νόµιµης αναθεώρησης. 
 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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