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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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1755/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, 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. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 63ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου "Κατασκευή 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας", συμβατικής δαπάνης 
6.552.995,69 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 122939/21-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/1-05-2018).   
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4. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ)». 
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις».  
6. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
7. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
8. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
9. Το 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 δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 
10.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» 
11.Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
12.Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
13.Την υπ’ αριθ. 538/11-03-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 
14. Το από  30/9/2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 6.552.995,69 € με το Φ.Π.Α. 
15.Την με αρ. 97860/24-05-2016 Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου του θέματος. 
16.Το με αρ. 94244/12-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων μ το 
οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο Σαλαμίνας Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στους κόμβους της 
οδού Ζωοδόχου Πηγής και της Λ. Σαλαμίνος. 
17.Την υπ’ αριθ. 1997/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, 
ήτοι μέχρι 30-11-2017. 
18.Την υπ’ αριθ. 3121/22-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι 
μέχρι 30-06-2018. 
19.Το με αρ. 221057/31-10-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2018) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, με το οποίο ζητήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ η μετατόπιση αγωγού 
Μέσης Τάσης στη διασταύρωση των οδών  Μπεγνή και Αρετής.  
20.Το με αρ. 22844/12-12-2017 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ σχετικά με τον προϋπολογισμό της 
μετατόπισης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 επί της οδού Ζωοδ. Πηγής. 
21.Το με αρ. 24282/27-12-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ με το οποίο διαβιβάστηκε το κοστολόγιο της 
μετατόπισης του αγωγού Μέσης Τάσης στη διασταύρωση των οδών  Μπεγνή και Αρετής. 
22.Το με αρ. 22/11-01-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 επί 
της οδού Ζωοδ. Πηγής. 
23.Το με αρ. 8442/18-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με το 
οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ το με αρ. 22/11-01-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 
24.Το με αρ. 343/08-02-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του  αγωγού Μέσης Τάσης στη διασταύρωση 
των οδών  Μπεγνή και Αρετής. 
25.Το με αρ. 28492/13-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων  
προς τη ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την μετατόπιση του  αγωγού Μέσης Τάσης στη διασταύρωση των 
οδών  Μπεγνή και Αρετής. 
26.Το γεγονός ότι η μετατόπιση του αγωγού Μέσης Τάσης στη διασταύρωση των οδών  Μπεγνή 
και Αρετής δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ. 
27.Την με αρ. 20447/186/16-03-2018 (ΦΕΚ1204/Β’/02-04-2018) Απόφαση  του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί   Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. : 139 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Σαλαμίνας, στο πλαίσιο 
εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας» της 
νήσου Σαλαμίνας. 
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28. Το με αρ. 208923/149625/2986/03-05-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής, Πειραιώς & Νήσων σχετικά με την εύρεση αρχαίων στην οδό Ζωοδ Πηγής του Δήμου 
Σαλαμίνας και την επικείμενη ανασκαφική έρευνα. 
29.Το γεγονός μέχρι σήμερα ότι η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει  ολοκληρωθεί. 
30.Το με αρ. 110968/11-06-2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με την μετατόπιση 
αγωγού της επί της οδού Ζωοδ. Πηγής. 
31.Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει υποβάλει αίτημα παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας.. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 

 
1. Η ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτημα παράτασης εργασιών. 
2. Η συνολική προθεσμία του έργου, μαζί με τις χορηγηθείσες παρατάσεις εντός της αρχικής 
συμβατικής προθεσμίας ανέρχεται σε 26 μήνες. 
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 «ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας 
χρονικό διάστημα, ίσο με το 1/3 αυτής και όχι πάντως μικρότερο των τριών μηνών (Οριακή 
Προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις 
τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική 
συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του». Ήτοι 26/3 = 8 μήνες και 20 ημέρες. 
4. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 «…Παράταση μπορεί να 
εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία…» 
5. Κατά την εκσκαφή του αγωγού Ζ επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, βρέθηκαν αρχαία και 
διακόπηκαν προσωρινά οι εργασίες κατασκευής του αγωγού Ζ (208923/149625/2986/03-05-2018 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων) προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί αρχαιολογική έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 
6. Μέχρι σήμερα, δεκατρείς (13) μήνες από την υποβολή της, έχει εγκριθεί μόνο η Α’ Φάση της 
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στους κόμβους της οδού Ζωοδόχου Πηγής και της Λ. 
Σαλαμίνος που διαβιβάστηκε στο Δήμο Σαλαμίνας με το αρ. 94244/12-05-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων. 
7. Στους κόμβους που δημιουργούνται από την προέκταση της Οδού Ιπποκράτους μέχρι την 
μικρή νησίδα, η οποία ορίζεται από την Λ. Σαλαμίνος και την οδό Ζωοδόχου Πηγής, σε μήκος 100 
μ. απαιτείται η μετατόπιση των αγωγών ΟΚΩ (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, αποχέτευση ακαθάρτων με σύστημα 
κενού κλπ).  
8. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ η μετατόπιση του αγωγού 
μέσης τάσης στη διασταύρωση των οδών Μπεγνή και Αρετής. 
9. Το γεγονός ότι απαιτείται μετατόπιση αγωγού Φ125 της ΕΥΔΑΠ επί της οδού Ζωοδόχου 
Πηγής. 
10. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 90% περίπου του ΚΣ 6,00Χ3,00, το 98% περίπου του 
αγωγού Ζ2 επί της οδού Γ. Παπανδρέου και το 9% του αγωγού Ζ επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής. 
11. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και εκ ως τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.   
12. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
Την έγκριση, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», 
αναδόχου εταιρίας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, κατά ένα (1) μήνα και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 18-08-
2018. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/08, παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», 
αναδόχου εταιρίας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, κατά ένα (1) μήνα και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 18-08-
2018. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα. Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό κα Αν. Μεθυμάκη 
δηλώνουν λευκό. 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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