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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. 1760/2018 
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 68ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση των εργασιών 
κατασκευής της οδού Αγίας Άννας από την Ιερά Οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ. 
Πολυκάρπου από την οδό Αγ. Άννας έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ», προϋπολογισμού 
4.700.000,00€, αναδόχου «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ». 
 
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 

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, δίνει το λόγο στην κα 
Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/07-06-2010  (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» . 
2. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 

τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Οργανισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών».  
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3. 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). 

4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’  αρ.      438/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, ως εγκρίθηκε     με την αρ. 10290/39629/29-
12-2016 ( ΦΕΚ 425 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης  Αττικής. 

5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».  
6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις».  
7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Το Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις". 

9. Του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) 
"Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 

10. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

11. 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». 

12. 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». 

13. Το έργο αποτελεί υποέργο στον κωδικό με τίτλο «Διάνοιξη Αγ. Άννης από την Ιερά Οδό έως την 
Οδό Ορφέως και την οδό Πολυκάρπου από την Αγ. Άννης έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ ΚΟ 
04/07» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της από 
8-12-2015 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑΩ7Ψ34653Ο7-Λ9Η) 
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 5.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε 
βάρος των πιστώσεων του κωδικού έργου 2012ΕΠ08500085 (π.κ. 2007ΣΕ06800001). 

14. Την μελέτη εφαρμογής οδοποιίας και την μελέτη εφαρμογής υδραυλικών που εγκρίθηκαν με τις 
αρ. πρωτ. 2264/30-09-2011 3414/21-09-2011 Αποφάσεις ΔΜΕΟ αντίστοιχα. 

15. Την απόφαση 2320/21-12-2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα 
προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» 
(άρθρο 6, Ν3669/08).  

16. Την απόφαση 599/02-04-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου και ανατέθηκε η εκτέλεσή 
του έργου στην μειοδότρια εταιρεία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», αντί του ποσού των 
2.318.173,58 €, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 46,60% επί των τιμών μελέτης της Υπηρεσίας.  

17. Την υπογραφείσα στις 5-12-2013 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συνολικού ποσού 
1.884.693,97€ (προ Φ.Π.Α.) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 05-08-2015, 
δηλαδή είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

18. Τις αρ. πρωτ. 11412/6-4-2015,  11741/7-6-2016, 14194/14-12-2016  και 14965/17-11-2017   
αποφάσεις ΔΟΕΠΑ, με τις οποίες εγκρίθηκαν ο 1ος και ο 2ος , 3ος και 4ος ΑΠΕ του έργου του 
θέματος, μετά τις θετικές γνωμοδοτήσεις του  ΣΔΕΠΑ για την χρήση επί έλασσον δαπανών.  

19. Τις με αριθ. 2167/2016, 1803/2017,3284/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις 
οποίες εγκρίθηκαν οι παρατάσεις προθεσμίας του έργου έως τις 05.08.2017, 20.12.2017, 
20.07.2018 αντίστοιχα. 

20. Την από 19-6-2018 (αρ. πρωτ. ΔΙΜΥ 7488/19-6-2018) αίτηση του αναδόχου του έργου προς 
την ΔΙΜΥ με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι και την 
20-10-2018, ήτοι 3 μήνες.  

21.  Τα συμβατικά τεύχη  και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και 
Ε Π Ε Ι Δ Η  
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1. Το αίτημα του αναδόχου για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου θεωρείται εύλογο καθόσον: 
1.1. Οι εργασίες που απομένουν προς εκτέλεση είναι η κατασκευή : 

  Έργων διαμόρφωσης νησίδων, πεζοδρομίων, κρασπέδων καθώς και έργων 
οδοστρωσίας και ασφαλτικών  στο ένα ρεύμα της οδού Αγ. Πολυκάρπου. (μήκος 400μ)  

 δικτύου ηλεκτροφωτισμού και μετατόπιση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Ιεράς 
Οδού. 

 οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. 
1.2. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν σε κάποιο βαθμό την προγραμματισμένη εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών. 

1.3. Η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων, που είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της 
μελέτης, πρόκειται να παραληφθούν σε 10 -12 εβδομάδες από οίκο του εξωτερικού, με 
υπαιτιότητα  όχι  αποκλειστικά  ευθύνης του εργολάβου καθόσον η τελική έγκριση του 
τύπου του φωτιστικού καθυστέρησε στην αναζήτηση του κατάλληλου που πληρούσε όλες 
τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης 

2. Τελικά θεωρούμε ότι οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
προβλεπομένων εργασιών του έργου δεν ήταν αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου. 

3. Η παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας 
εγκρίνονται «με αναθεώρηση» όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

                                Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08, παράτασης «με 
αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση των εργασιών 
κατασκευής της οδού Αγίας Άννας από την Ιερά Οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ. 
Πολυκάρπου από την οδό Αγ. Άννας έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ», προϋπολογισμού 
4.700.000,00€, αναδόχου «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20-10-
2018, για τους προαναφερόμενους λόγους. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να διεξαχθεί  διεξοδική συζήτηση  
για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

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