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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1415/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 17-05-2018. 

 
Θέμα 13ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», 
κατασκευαστικής ΚΞΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. &  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
για την από 18.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 

Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με αρ. 
πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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3. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των 
Δημοσίων έργων. 

4. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

5. Το με αρ. πρωτ. οικ 23831/02-02-2017 έγγραφο της  Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Έργων και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο μετά το ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016, τα έργα της πρώην 
Διεύθυνσης ΔΕΚΕ μεταφέρονται στη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων    

6. Το με αρ. πρωτ. οικ 24069/20-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται Δ/νουσα 
Υπηρεσία του έργου του θέματος,  το Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/νσης. 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το έργο αφορά στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Ο.Ε.Δ.Α. 
Βορειοανατολικής Αττικής στην θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού.  
 
2.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.967.202,35 € (με Φ.Π.Α.) 
 Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 01-09-2005. 
 Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7322/30.10.2007 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάθεση του 

έργου στην Κ/Ξια  «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. –ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»  Εν συνεχεία, εγκρίθηκε η 
Κατασκευαστική ΚΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με 
την αρ. πρωτ. 1449/11-3-2008 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.  

 Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 31/10/2007 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την 
Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 14.764.840,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα 
τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), με ΓΕ & ΟΕ, πλέον απροβλέπτων δαπανών (9%) ποσού 
999.404,90€, αναθεωρήσεων εκτιμώμενου ποσού 144.581,00 και Φ.Π.Α. 19% ήτοι ποσού 
3.028.376,84€, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25%. 

 Με την υπ’ αριθ. 382/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΠΦ7Λ7/26Δ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υποκατάσταση μέλους της ΚΞΙΑΣ. 

 Η τροποποίηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών υπογράφτηκε την 14-03-2018, με 
συνολικό τίμημα 5.009.516,68€ πλέον ΦΠΑ. 

 Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι “είκοσι ένα (21) μήνες” από την υπογραφή της 
σύμβασης, ήτοι μέχρι την 31/07/2009. 

 Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1049/15-07-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 11/02/2010, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

 Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1610/19-10-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 05/04/2011, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

 Με τον υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1099/06-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 24/10/2011, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1567/30-06-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 19/05/2012, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 958/16-03-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 16/12/2012, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2069/23-11-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2013, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 688/12-4-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 31/12/2013, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1942/23-09-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2014, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 879/04-04-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2015, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 716/30-03-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2016, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 633/18-03-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2017, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 
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 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3137/28-12-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/03/2018, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3099/15-11-2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
για την ολοκλήρωση του έργου έως 31/08/2018, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Ο ανάδοχος με την από 30.04.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 83334/30-4-2018-ΔΤΕΠΑ), ζητάει χορήγηση 
παράτασης (με αναθεώρηση) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 7 μήνες (ήτοι έως 
31/03/2019 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας). 

 Με την με αρ. πρωτ. 97979/21-05-2018 Αναφορά –Εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Υδραυλικών 
Έργων , Λιμενικών Έργων /ΔΤΕ , η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση Παράτασης 
χρόνου περαίωσης του υπόψη έργου  

 
 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Το αίτημα παράτασης αιτιολογείται από την Ανάδοχο ΚΞΙΑ ως εξής: 
Από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου  
εντός της συμβατικής προθεσμίας (ήτοι έως 31/8/2018).  

 
Ειδικότερα: 

 
Α’ Οι εργασίες εντός του ΟΕΔΑ θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31/5/2018. Ωστόσο, εκκρεμεί η 
ολοκλήρωση των εργασιών για τη σύνδεση του Ο.Ε.Δ.Α. με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες δεν 
υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας, αλλά από άλλη εργολαβία της ΔΕΔΔΗΕ. Μετά την 
ολοκλήρωση της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, θα απαιτηθούν εργασίες τελειωμάτων και 
αποκατάστασης τυχόν μικροατελειών που θα προκληθούν από τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ (μερεμέτια) 
στον ΟΕΔΑ, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας, ώστε το έργο να 
παραδοθεί άρτιο και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης (state of the art). 
Επιπλέον με το με αρ. πρωτ. 2434/04.05.2018 έγγραφό της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 90569/10-05-2018), η 
ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι «η ολοκλήρωση του έργου θα έχει πραγματοποιηθεί περίπου 
μέχρι τις 31/07/2018 υπό φυσιολογικές συνθήκες». 

 
Β’  Οι λοιπές εργασίες εκτός του χώρου του ΟΕΔΑ είναι :  
 Kατασκευή προσβάσεων στις εγκαταστάσεις (Βόρεια και Νότια παράκαμψη Γραμματικού).  
 Aναδάσωση σε περιοχή επιφάνειας 105,41 στρ. 

Οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της συμβατικής προθεσμίας, χωρίς 
υπαιτιότητα της Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω : 
Για την ολοκλήρωση των προσβάσεων στον ΟΕΔΑ εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης της χάραξης, ώστε 
να παρακαμφθεί κατοικία που βρίσκεται πάνω στην αρχική χάραξη. Για την έγκριση αυτής της 
τροποποίησης απαιτείται – μεταξύ άλλων – ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο., η οποία έχει υποβληθεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (αρ. πρωτ: 6149/16-
03-2018) και αναμένεται να εκδοθεί η οικεία Απόφαση εντός 5 μηνών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η 
κατασκευή των υπόψη εργασιών που θα διαρκέσουν – σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – 2 
μήνες 
Επίσης, για την αναδάσωση των 105 στρεμμάτων, εκκρεμεί η επικαιροποίηση - προσαρμογή της μελέτης, 
σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 736/26.02.2018 έγγραφο του δασαρχείου Καπανδριτίου, με το οποίο 
προτείνεται η εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης υποβαθμισμένου δάσους στην συγκεκριμένη έκταση (αντί 
της αναδάσωσης). Μάλιστα, με  το με αρ. πρωτ. 633/20.03.2018 έγγραφό της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 
65493/30-03-2018), η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα ανωτέρω και η Δ/νουσα Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 
65493/05.04.2018 έγγραφο της, ζήτησε να υποβάλλει ο Ανάδοχος φάκελο με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, 
τον οποίο υπέβαλλε  την 30/4/2018, με το με αρ. πρωτ. 83336/30-04-18 (Χ.Γ. 591) έγγραφό του. Στη 
συνέχεια, απαιτείται η έγκριση των οικείων εργασιών κατά τα νόμιμα και η εκτέλεσή τους που αναμένεται 
να διαρκέσει 1,5 μήνα. 
 
Και επειδή: 
1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα. 
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
3. Συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
4. Με το με αρ. πρωτ. 2434/04.05.2018 έγγραφό της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 90569/10-5-2018), η ΔΕΔΔΗΕ 

ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι «η ολοκλήρωση του έργου θα έχει πραγματοποιηθεί περίπου μέχρι 
τις 31/07/2018 υπό φυσιολογικές συνθήκες». 
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5. Η Υπηρεσία μας, με το με αρ. πρωτ. 83336/11.05.2018 έγγραφο, απέστειλε την προσαρμογή της 
μελέτης αναδάσωσης στο Δασαρχείο Καπανδριτίου για τις κατά τον νόμο ενέργειες. 

6. Μετά τα παραπάνω, το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική την χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) της 
συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 7 μήνες (ήτοι έως 31/03/2019 –συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας), υπό τη ρητή προϋπόθεση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε ο εναπομείναν χρόνος να επαρκεί για την εκτέλεση των 
αντίστοιχων εργασιών. 

 
Κατόπιν αυτών  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 7 μήνες ήτοι έως 31/03/2019 
(συμπεριλαμβανομένης της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού», κατασκευαστικής ΚΞΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. , με 
αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος κατασκευής λήγει στις 31/5/18 
 
 
 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 7 μήνες ήτοι έως 31/03/2019 
(συμπεριλαμβανομένης της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού», κατασκευαστικής ΚΞΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. , με 
αναθεώρηση. 

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης 
πέραν της νόμιμης αναθεώρσης. 

 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Ο. Ε. κ Ζαχ. Πελέκης καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 

 

ΑΔΑ: ΨΩΞΙ7Λ7-Χ2Κ
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