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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3693/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 36ο  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Δήμου Ωρωπού. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρια  
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 04-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
1. Τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 1.788.200,00€ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.  218/2016 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου Ωρωπού.  
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2. Στις 14-12-2016 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Δήμου Ωρωπού για το εν λόγω έργο. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9733.05.014) 
4. Ο διαγωνισμός του έργου του θέματος διεξήχθη την 11-07-2017. 
5. Με την υπ’ αρ. 3202/2017 απόφαση της της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ 
ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 61,63% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 686.049,03€  

6. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 16 Μαρτίου 2018 για το ποσό των 
476.336,92€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 71.450,54 €  για απρόβλεπτα, 5.477,88€ για 
αναθεώρηση  και 132.783,68 €  για Φ.Π.Α., ήτοι Συνολικού ποσού :  686.049,03€.  

7. Το έργο προβλεπόταν να περαιωθεί την 15-03-2019. 
8. Η Ανάδοχος εταιρεία την 26-07-2018 κατέθεσε αίτηση (ΤΕ 148410/3835) με την οποία ζήτησε 

παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 15-07-2019. 
9. Το από 21/11/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του 

έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού» 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ  

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την 3/4/2018 την 1η Έκθεση Απόψεων του (Αρ. 
Πρωτ. ΤΕ 67546/1981/3.04.2018). που αφορούσαν στην θεμελίωση του έργου και 
συγκεκριμένα στην αναφορά που γινόταν στην γεωτεχνική μελέτη  για την ανάγκη βελτίωσης 
του εδάφους είτε με την μέθοδο της προφόρτισης είτε της κατασκευής καννάβου 
χαλικοπασσάλων, εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην στατική μελέτη του έργου. 

2.  Η Υπηρεσία μας διαβίβασε στον μελετητή του έργου μέσω του Δήμου Ωρωπού την ως άνω 
έκθεση του αναδόχου την 12.04.2018 με το ΤΕ 71019/1666/οικ έγγραφό μας. 

3. Ο Δήμος Ωρωπού κοινοποίησε στην Υπηρεσία μας την έκθεση των συμπραττόντων 
γραφείων μελετών του έργου με το 8498/23.05.2018 έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 
ΤΕ100301/2527/23.05.2018) 

4. Η Υπηρεσία μας επανήλθε με αίτημα επιπλέον διευκρινήσεων από τους μελετητές του έργου 
με το α. πρωτ. ΤΕ100301/2527/31.05.2018 έγγραφό μας προς τον Δήμο Ωρωπού 

5. Η Τελική έκθεση των συμπραττόντων γραφείων μελετών του έργου, απάντηση  στην 1η 
έκθεση απόψεων του αναδόχου, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι δεν απαιτείται η εφαρμογή 
είτε προφόρτισης του εδάφους είτε η χρήση καννάβου χαλικοπασσάλων, παρελήφθη από 
την Υπηρεσία μας το 12752/ 6-06-2018 έγγραφο του Δήμου Ωρωπού  και η εντολή για άμεση 
έναρξη των εργασιών δόθηκε στον ανάδοχο από την Υπηρεσία μας με ΤΕ97196/2470/08-06-
2018 έγγραφό μας, δηλαδή 2 μήνες μετά το αρχικό αίτημα του αναδόχου και  3 περίπου 
μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

6. Κατά την εκσκαφή και εξυγίανση του εδάφους  ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας δημιούργησε  
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες λόγω της ανάγκης για συνεχή άντληση υδάτων και χρήση 
επιπλέον θραυστού υλικού  λατομείου. 

7. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις τον μήνα Ιούλιο δυσχέραναν επιπλέον την προσέγγιση 
μηχανημάτων στο εργοτάξιο και ανέβαλαν τις εργασίες συμπύκνωσης    

8. Το αίτημα του Αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον 
η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του 
βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/16.  

9. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως αυτό ισχύει σήμερα, η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση της   
παράτασης της συνολικής προθεσμίας, καθώς και της 1ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 15/07/2019. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, καθώς και της 1ης τμηματικής προθεσμίας  
του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 
15/07/2019 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 
147του Ν.4412/16  
 

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

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, καθώς και της 1ης τμηματικής προθεσμίας  
του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 
15/07/2019 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 
147του Ν.4412/16 . 
 
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  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρια  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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