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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. 3705/2018 
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 48ο  

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών έργου: Εργασίες 
κατασκευής – επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις 
αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής. 
 
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 Μαρία 
 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 05-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που 
διέπει την σύμβαση του έργου (Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών 
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      ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)»). 
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» 
4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
 6.    Η με αρ. 3506/2017 Απόφαση Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας ΑΠ 87/15  

             της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έως 30-06-2018 (1η παράταση) 
 7.    Η με αρ. 1672/2018 Απόφαση Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας ΑΠ 87/15  

             της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έως 31-12-2018 (2η παράταση) 
8. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Αττικής για την 

σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου (18η Συνεδρία με αρ. 7/10-10-2018) 
9. Την με αρ. 3066/23-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής με    
       την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Εργασίες κατασκευής – επισκευής    
       φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης 
ζημιών   
       αυτών στην Περιφέρεια Αττικής» εργολαβία  ΑΠ. 87/15, όπου περιλαμβάνεται ο 1ος Α.Π.Ε. 
του   
       έργου συνολικής δαπάνης 49.600 ευρώ εκ των οποίων ποσό 40.000 ευρώ για 
απολογιστικές  
       εργασίες αρχαιολογίας και 9.600 ευρώ για Φ.Π.Α. ήτοι με υπέρβαση από την αρχική 
σύμβαση  
       ποσοστού 12,77%,  
10. Το με αρ. πρωτ. 3042/19-11-2018 έγγραφο μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο/ Ε’ Κλιμάκιο 

με το οποίο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2,3 & 4του άρθρου 278 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ζητείται να προβεί στον έλεγχο 
νομιμότητας της 1ης Σ.Σ. του έργου.  

11. Την σχετική υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του   
έργου του θέματος έως 30-06-2019.  

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Έγκριση Διακήρυξης: 2728/2015 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής 
Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας : 253/2016 (ΑΔΑ 601Π717-4ΣΔ) 
Προϋπολογισμός : 1.000.000 ευρώ 
Μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης : 61% 
Υπογραφή Αρχικής Σύμβασης: 30-06-2016 
Ποσό Σύμβασης: 398.298.85 ευρώ 
Συμβατική προθεσμία:  30-12-2017 
1η Παράταση προθεσμίας:30-06-2018 (3506/17 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 
2η Παράταση προθεσμίας:31-12-2018 (1672/18 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πίστωση του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής με ΚΑΕ 97.75.01.056 
   
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  
 
Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου αντικείμενο της εργολαβίας του θέματος είναι: 

_ η κατασκευή, η ανακατασκευή και επισκευή τυχόν κατεστραμμένων  φρεατίων 
υδροσυλλογής και  
   φρεατίων επίσκεψης και των συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων όπου τούτο κρίνεται   
   απαραίτητο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μείζονος πλημμυρικού  
   προβλήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την κατά τον δυνατόν 
ομαλότερη  
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    και ταχύτερη συγκέντρωση και απορροή όμβριων υδάτων 
_ η κατασκευή μικροτμημάτων αγωγών που ύστερα από αιτήματα ήταν αναγκαία για την    
   αρτιότερη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου και τη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων. 

 Μέχρι σήμερα στα πλαίσια της εργολαβίας του  θέματος έχουν εκτελεστεί οι εξής εργασίες: 
1. Σύνδεση «τυφλών» φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων με κοντινότερο αποδέκτη, 

στην Λεωφ. Βουλιαγμένης στο ύψος της διασταύρωσης της με την Ελ. Βενιζέλου στον 
Δήμο Ελληνικού. 

2. Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Αθηνών αρ. 409 
3. Κατασκευή φρεατίου επίσκεψης αγωγού όμβριων υδάτων στη Λεωφ. Βάρης Κορωπίου 

αρ. 47 
4. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην 

Λεωφ.   
      Σχιστού-Σκαραμαγκά στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Νεκροταφείου. 
5. Η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών επί των οδών 

Μπακογιάννη    
            (παράδρομος Αττικής οδού στο τμήμα από οδό Σπάρτης έως οδό Καπποδιστρίου) και επί 
της    
            οδού Θήρας στο Δήμο Μεταμόρφωσης. 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι την 30-11-2018, μετά την από 30-11-2018 αίτηση 
του  Αναδόχου του έργου που ζητά Παράταση Προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) 
μήνες (λήξη 30-06-2019) με την εξής αιτιολόγηση: 
«Έως και σήμερα δεν έχει επιστρέψει η 1η συμπληρωματική σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
που βρίσκεται για προσυμβατικό έλεγχο και περιλαμβάνει την δαπάνη απολογιστικών εργασιών 
αρχαιολογίας.»  
Και επειδή: 

1. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων και 
   την ανακατασκευή και επισκευή τυχόν κατεστραμμένων  φρεατίων υδροσυλλογής και  
   φρεατίων επίσκεψης και των συνδετήριων αγωγών των φρεατίων (Γλυφάδα κ.α.), όπου   
   απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών αυτών είναι η υποχρεωτική  
   παρουσία Αρχαιολόγου.   
2.  Ο φάκελος στο Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει σταλεί με το υπ’ αριθμ. 3042/           
     19-11-2018 έγγραφο προκειμένου στη συνέχεια να υπογραφεί η Συμπληρωματική 
Σύμβαση   
     μετά το έλεγχο του.  
3.  Ο Ανάδοχος στην από 25-05-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του δηλώνει ότι παραιτείται κάθε   
     δικαιώματος αποζημίωσης πλην της νόμιμης αναθεώρησης. 
4.  Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 του   

Ν. 3669/08 παρ. (α) με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών 
του    

      έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 5.   Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από   
      αίτηση του Αναδόχου. 
6.  Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ)  η Οικονομική Επιτροπή ως   
      Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν   
      επιβαρύνσεις του άρθρου 48 Ν3669/08, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης 
αναθεώρησης). 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες κατασκευής – επισκευής 
φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών 
στην Περιφέρεια Αττικής» εργολαβία ΑΠ87/15, κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 30-06-2019 (3η 
παράταση), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της 
νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες κατασκευής – επισκευής 
φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών 
στην Περιφέρεια Αττικής» εργολαβία ΑΠ87/15, κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 30-06-2019 (3η 
παράταση), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της 
νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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