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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 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3646/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, 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. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 23ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή 
ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο τμήμα Μαραθώνας – Άνω Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες 
(19,6χλμ)» αναδόχου ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 
  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Λεβέντη Αγγελική  

 Μεταξά Ειρήνη  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 233540/6335/22-11-2018 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ  
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1. Την υπ’ αρ. 2530/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6ΧΛΜ)», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), κατακυρώθηκε στον 
ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,00% και 
συνολική δαπάνη σύμβασης 342.764,22 €  

2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26 – 08 - 2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής 
και του Ανάδοχου του έργου για το ποσό των 342.764,22€, ήτοι: συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο 276.422,76€, αναθεώρηση 1.066,63 € και Φ.Π.Α. (24% ) 66.341,46 €.  

3. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 
97810501501. 

4. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 
ήτοι μέχρι 26-02-2017. 

5. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 165723 / 4313 / 04-10-2016 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 

6. Το αρ. πρωτ. 83020/789 / 02-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που αφορά την άδεια για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του 
έργου του  θέματος. 

7. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.162293/3861/08-08-2017 (ΑΔΑ:ΨΤ9Κ7Λ7-1ΔΞ) απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. περί αποδοχή της από 02-08-2017 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών 
του έργου του θέματος.  

8. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.210075/5031/16-10-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. περί άρσης 
διακοπής και επανέναρξη εργασιών του έργου του θέματος.  

9. Την υπ’ αρ. 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 26-06-
2017.  

10. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 50420 / 940 / 13-03-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 
1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 

11. Το αρ. πρωτ. 11410/101 / 22-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που αφορά την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών 
του έργου του  θέματος. 

12. Την υπ’ αρ. 1409/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 26-09-
2017.  

13. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 152186 / 3581 / 25-07-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 
2ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 

14. Την υπ’ αρ. 2456/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-12-
2017.  

15. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 212908 / 5098 / 20-10-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 
3ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 

16. Την υπ’ αρ. 3527/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 4ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-04-
2018.  

17. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 20674 / 392 / 31-01-2018 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 
4ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 

18. Την υπ’ αρ. 2006/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-08-2018. 

19. Την υπ’ αρ. 2395/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-11-2018. 

20. Την αρ. 179/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) με 
θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2018» εγκρίθηκε το ποσό της 1ης Σ.Σ. 

21. Το από 29-05-2018 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής όπου γνωμοδοτεί θετικά για την σύναψη της 1ης Σ.Σ.  

22. Την αρ. 2006/2018 (ΑΔΑ: ΨΥ4Α7Λ7-Τ1Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής που αφορά : έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
του θέματος. 
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23. Την αρ. 440/2018 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 
οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

24. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 10-08-2018 αίτηση (Τ.Ε. 158284/4134 / 10-08-2018) με την 
οποία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 30-11-
2018. 

25. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 22-11-2018 αίτηση (Τ.Ε. 232752/6316 / 21-11-2018) με την 
οποία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως την 31-01-
2019. 

 
 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή τμημάτων του 
ασφαλτοτάπητα της Ε.Ο.32 «Μαραθώνας – Γραμματικό – Καπανδρίτι (δια βαρνάβα) και λοιπές 
εργασίες και συγκεκριμένα : φρεζάρισμα, εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, εργασίες 
κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους και αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας 
με χρήση κοινής ασφάλτου, διαγράμμιση του νέου οδοστρώματος καθώς και την επέκταση 
τεχνικού έργου και η διαπλάτυνση του οδοστρώματος στη γέφυρα πάνω από το ρέμα Προσάλεσι. 
Με την κατασκευή αυτών των εργασιών θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, 
αλλά και η εξάλειψη του κινδύνου ανατροπής των βαρέων οχημάτων, λόγω έλλειψης χώρου, για 
την πραγματοποίηση της κλειστής στροφής (φουρκέτα).  
 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ  
 

1. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το σύνολο των συμβατικών εργασιών. 
2. Με την αρ. 440/2018 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η 

υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.  
3. Οι εργασίες της 1ης Σ.Σ. αφορούν την συντήρηση καθώς και η διαπλάτυνση του 

οδοστρώματος στη γέφυρα πάνω από το ρέμα Προσάλεσι. Με την κατασκευή αυτών των 
εργασιών θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αλλά και η εξάλειψη 
του κινδύνου ανατροπής των βαρέων οχημάτων, λόγω έλλειψης χώρου, για την 
πραγματοποίηση της κλειστής στροφής (φουρκέτα).  

4. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση υπεγράφη στις 26-09-2018 και δεν είναι δυνατόν να 
εκτελεστούν οι εργασίες μέχρι τις 30-11-2018.   

5. Το αίτημα του Αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, 
καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία 
κρίνει εύλογο το κάτωθι χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης Σ.Σ. 
και συμφωνεί με την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με 
αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως την 31-01-
2019.  

  
Κατόπιν των ανωτέρω  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο 
τμήμα Μαραθώνας – Άνω Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες (19,6χλμ)» αναδόχου 
ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικού χρόνου δύο (2) μηνών, δηλαδή έως την 31-01-2019, 
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ).  

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
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ομόφωνα αποφασίζει 
 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο 
τμήμα Μαραθώνας – Άνω Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες (19,6χλμ)» αναδόχου 
ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικού χρόνου δύο (2) μηνών, δηλαδή έως την 31-01-2019, 
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ).  

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  
Τσούπρα Ιωάννα  
Λεβέντη Αγγελική  
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
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