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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1000/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη 
γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου 
LATERN CONSTRUCTION Co S.A. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει 
τα μέλη της για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
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1. Τον Ν.2218/94, τον Ν2240/94 και τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, 

3. Την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και 
της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 

 
Και λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Η μελέτη που αφορά στο έργο «Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. 

Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων», ανατέθηκε στην 
μελετήτρια αρχιτέκτονα μηχανικό κα Δεληγιάννη Αναστασία εκπονήθηκε και παραλήφθηκε 
από την Υπηρεσία και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας με την υπ’ αριθ. 
51/17-02-2014 Πράξη.   

2. Λόγω του μεγάλου μήκους ανάπτυξης των προβλεπόμενων μεταλλικών ραμπών 
πρόσβασης στην πεζογέφυρα κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση – τροποποίηση της 
αρχικής μελέτης υιοθετώντας μία εναλλακτική λύση μηχανικής πλέον ανύψωσης, των 
εξυπηρετούμενων πεζών με τσην πρόβλεψη ανελκυστήρων. Η σχετική μελέτη με τίτλο 
«Επικαιροποίηση μελέτης πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη με 
πρόβλεψη εγκατάστασης ανελκυστήρων» ανατέθηκε στην μελετήτρια κα Καπένη Νικολέττα 
με την υπ΄αριθ. 285/13-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η παραδοτέα 
μελέτη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθ. 11/1-01-2016 Πράξη τα δε 
τεύχη δημοπράτησης με την υπ΄ αριθ. 90/27-3-2017 Πράξη. 

3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε από την Περιφέρεια Αττικής στις 4-5-2017 στα γραφεία 
της Δ.Τ.Ε.Π.Α. και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3117/22-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ8Κ7Λ7-Π5Ξ) 
απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, η σύμβαση του έργου κατακυρώθηκε στην 
κατασκευαστική εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION Co S.A.». 

4. Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 72/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
5. Στις 2-5-2018 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και της αναδόχου εταιρείας  «LATERN CONSTRUCTION Co S.A.» με προθεσμία 
αποπεράτωσης του έργου τους εννέα (09) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 2-2-
2019 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003027682).  

6. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 168269/4-9-2018 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. 
έκθεση για δίκτυα Ο.Κ.Ω. με συννημένη τοπογραφική αποτύπωση. Η έκθεση διαβιβάστηκε 
στο Δήμο Ν. Ιωνίας με το υπ’ αρ. πρωτ. 168269/14-9-2018 έγγραφό μας. 

7. Με το από 6-9-2018 (αρ πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 121266/7-9-2018) έγγραφο του ο ανάδοχος 
αιτήθηκε διακοπή των εργασιών στο έργο του θέματος χωρίς δική του υπαιτιότητα. 

8. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 181060/21-9-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΘΙ7Λ7-ΩΜΑ) απόφαση του Τμ. 
Κτιριακών Έργων – Η/Μ/ Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε η Ειδική Δήλωση Διακοπής των 
Εργασιών του αναδόχου, η οποία είναι σε ισχύ. 

9. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 27015/21-12-2018 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 262968/31-12-2018) 
έγγραφο του Δ. Νέας Ιωνίας, διαβιβάστηκαν στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. το υπ’ αρ. πρωτ. 27015/21-12-
2018 έγγραφο τη Ε.Υ.Δ.Α.Π. περί έγκρισης της μελέτης μετατόπισης του αγωγού δικτύου 
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ύδρευσης και το υπ’ αρ. πρωτ. 26340/14-12-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περί 
ενεργειών για τη μετατόπιση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης.  

10. Με την υπ’ αριθ. 55/18-2-2019 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: 
6Σ61ΩΚΥ-Μ3Ψ) εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου.      

11. Με το από 28-2-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 61609/28-2-2019) έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλε 
αίτημα παράτασης επτά (7) μηνών.    

12. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 7429/12-3-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 74764/14-3-2019) έγγραφο του Δήμου Ν. 
Ιωνίας, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου.  

13. Με το με αρ. πρωτ. 9344/29-3-2019 έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 92661/2-4-
2019) υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία της επικαιροποιημένης μελέτης του 
έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και 
διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων». 

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας Μεταλλικής Πεζογέφυρας, η οποία θα 
διαταχθεί πλησίον της υφιστάμενης οδογέφυρας της οδού Αλ. Παναγούλη, με στόχο να γίνει εφικτή 
η διέλευση των πεζών πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΗΣΑΠ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) και να 
επιτευχθεί η πρόσβαση πεζών προς το κτίριο που στεγάζει τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ. Η νέα 
πεζογέφυρα, τοποθετείται οριζοντιογραφικά με τον κύριο διαμήκη άξονά της σε παράλληλη διάταξη 
με αυτόν της υφιστάμενης οδογέφυρας της οδού Αλ. Παναγούλη. 
 
Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Η αρχική σύμβαση προέβλεπε προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους εννέα (9) 
μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 2-2-2019. Δεδομένου ότι μέχρι τις 2-2-2019 ο ανάδοχος 
δεν υπέβαλε αίτημα παράτασης, αλλά υπέβαλε αίτημα στις 28-2-2019, είναι αναγκαία η χορήγηση 
παράτασης χωρίς αίτημα του αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 3-2-2019 έως και 28-2-2019, 
ήτοι για διάστημα είκοσι έξι (26) ημερών, δηλ για διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία. Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 184 του Ν.4412/2016,  
 
«Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής 

προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου 
χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της οριακής 

προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά 
από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.» 

 
όπου για το έργο του θέματος, επειδή δεν υπάρχει αίτημα παράτασης του αναδόχου εντός της 
αρχικής συνολικής προθεσμίας, η οριακή προθεσμία είναι 1/3 x 9 = 3μήνες.  
Επιπλέον, ο ανάδοχος με την από 28-2-2019 αίτησή του η οποία υπεβλήθη στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. εντός 
της οριακής προθεσμίας, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) 
μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο.  
Κατά την φάση υλοποίησης του έργου προέκυψαν διάφορα τεχνικά θέματα με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., 
και ειδικότερα:  

 η ανάγκη μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης Φ200 της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ο οποίος διέρχεται 
κάτωθεν των βάθρων του έργου,  

 η μετατόπιση 5 πασσάλων θεμελίωσης εκατέρωθεν αγωγών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε αυτούς τους αγωγού και λόγω λάθους τοποθέτησης 
αυτών στο τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης, που οδηγεί σε αύξηση του ανοίγματος του 
φορέα της γέφυρας άνωθεν των γραμμών του ΗΣΑΠ. 

 η ανύψωση των κεφαλόδεσμων της θεμελίωσης, λόγω των υφιστάμενων αγωγών 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

 
Δεδομένου ότι: 

1. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας, 

2. Η διακοπή των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 181060/21-9-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΘΙ7Λ7-ΩΜΑ) απόφαση του 
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Τμ. Κτιριακών Έργων – Η/Μ/ Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Α., είναι σε ισχύ από τις 6-9-2018, 
μέχρι σήμερα, ήτοι επτά (7) μήνες και δύο (2) ημέρες, 

3. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 7429/12-3-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 74764/14-3-2019) έγγραφο του Δήμου Ν. 
Ιωνίας, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου και με το με 
αρ. πρωτ. 9344/29-3-2019 έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 92661/2-4-2019) 
υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου 
«Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων», 

4. Από προφορική ενημέρωση από το Δήμο Ν. Ιωνίας οι εργασίες μεταφοράς του δικτύου της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. θα ολοκληρωθούν στις 11-4-2019 και θα είναι εφικτή η κατασκευή του έργου, 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας με αναθεώρηση κατά είκοσι έξι (26) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 28-2-2019, και 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου 
του θέματος να γίνει στις 30-9-2019.        
   
και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων. 
2. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του 

έργου. 
3. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας χωρίς αίτημα του αναδόχου δύναται να εγκριθεί έως 

τις 2-5-2019.  
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εργασιών κατά επτά (7) μήνες σύμφωνα με το 

σκεπτικό του αιτήματός του. 
5. Η υπηρεσία κρίνει ότι το διάστημα των επτά (7) μηνών και είκοσι έξι (26) ημερών είναι εύλογο 

για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης. 
6. Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 147 του Ν.4412/2016, «Η έγκριση των παρατάσεων 

προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου… Η αίτηση, 
αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της 
προς την προϊσταμένη αρχή…» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας, κατά είκοσι έξι (26) ημέρες 
χωρίς αίτηση του αναδόχου, ήτοι έως τις 28-2-2019, διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία του έργου, και τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας 
κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως τις 30-9-2019, με αίτημα του αναδόχου για το έργο «Κατασκευή 
πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου LATERN CONSTRUCTION Co S.A., για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας, κατά είκοσι έξι (26) ημέρες 
χωρίς αίτηση του αναδόχου, ήτοι έως τις 28-2-2019, διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία του έργου, και τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας 
κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως τις 30-9-2019, με αίτημα του αναδόχου για το έργο «Κατασκευή 
πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου LATERN CONSTRUCTION Co S.A., για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.  
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 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζαχ. Πελέκης δηλώνει λευκό.  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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