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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1012/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 1ο  

Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία 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 10 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
υπ’ αριθμ πρωτ: 93712/05-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του 
Ν.3669/08. 

3. Της με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’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. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την 212/2016 (ΑΔΑ: 7Κ27ΩΕΒ-Π28) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 

εγκρίθηκε η με αριθμό ΥΔΡ 01/2016 τροποποιημένη μελέτη του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ιλίου» και τα τεύχη δημοπράτησης αυτού, ήτοι: α) Τιμολόγιο Μελέτης, β) 
Τεχνική Περιγραφή, γ) Προϋπολογισμός, δ) Αντιστοίχιση άρθρων τιμολογίου με ΕΤΕΠ, τα οποία 
συντάχθηκαν με μέριμνα του. 

2. Με την απόφαση 1394/2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα 
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, τα οποία συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής, και η αποστολή της περίληψης διακήρυξης (Α.Δ.Α.: 78Ρ57Λ7-868). 
(Link Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/78Ρ57Λ7-868). 

3. Την 02.08.2016  διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 
4. Με την με αριθμό 1853/2016 (Α.Δ.Α.:6ΛΦ17Λ7-9ΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 

5. Την 09.12.2016 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ της 
Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ» ποσού 1.395.988,52 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 09.03.2018. 

6. Με την με αριθμό 367/03.03.2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001110 και επιλέξιμη δαπάνη 1.395.988,52 
€. 

7. Με την με αριθμό 3450/13.11.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης του 
έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ως προς το ποσό της 
επιλέξιμης δαπάνης που ανέρχεται πλέον σε 1.645.988,52 €.  

8. Με την με αριθμό 1141/03.05.2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης του 
έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ως προς το ποσό της 
επιλέξιμης δαπάνης που ανέρχεται πλέον σε 1.495.988,52 €. 

9. Με την με αριθμό 3450/13.11.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης του 
έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ως προς το ποσό της 
επιλέξιμης δαπάνης που ανέρχεται πλέον σε 1.645.988,52 €. 

10. Την με αριθμό 1035/2018 (ΑΔΑ: 64ΓΤ7Λ7-ΚΨΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά έξι 
(6) μήνες, δηλαδή έως 08-09-2018. 

11. Με την με αριθμό 2496/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΨΟ7Λ7-0ΤΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τέσσερις (4) 
μήνες, δηλαδή έως 08/01/2019.  
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12. Με την με αριθμό 121/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΝΘ7Λ7-ΗΛΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες, 
δηλαδή έως 08/04/2019. 

13. Ο ανάδοχος με την από 08.03.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 70717/08.03.2019/ΔΤΕΠΑ), 
ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 
την 08.07.2019. 

14. Με την με αριθμό 88828/28-03-19 αναφορά – εισήγησή της, η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
εισηγείται την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», 
μέχρι την 08.07.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) μηνών.  

15. Με το αριθμ. πρωτ. 1085/02-04-2019 (αρ. πρωτ. 93712/03.04.2019/ΔΤΕΠΑ) η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τη χορήγηση 
της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 
08.07.2019. 

 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, 
δηλαδή έως την 08/07/2019. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την κατασκευή των αγωγών στην περιοχή 1, 
στην περιοχή 4, στην περιοχή 5, στην περιοχή 6, στην περιοχή 7 και στην περιοχή 8, εργασίες που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου στο 95% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου, και 
εκτελούνται εργασίες στην περιοχή 2.  

Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στα κάτωθι : 
 Οι εργασίες που προβλέπονται στην περιοχή 2 αφορούν αγωγούς επί των οδών 

Φίλωνος, Χειμερίου, Χανίων, Φολόης, Φιλιππιάδος, Φαλαισίας, Φλωρίνης, 
Φιλοπροόδων, Φιλιατρών και Λ. Θηβών από Φαλαγγιτών έως Γαλερίου, διατομής 
DN1200 και μήκους 931,40μ., αγωγό επί των οδών Κρήτης, Παξών, Άρεως και 
Μεθοδίου από Λ. Θηβών έως Μ. Ψέλλου, διατομής DN600 και μήκους 333,00μ., 
αγωγό επί των οδών Μ. Ψέλλου και Επταπυργίου από Γαλερίου έως Βησσαρίωνος, 
διατομής DN600 και μήκους 117,00μ., και αγωγό επί των οδών Γαλερίου και 
Βησσαρίωνος από Μ. Ψέλλου έως Μεθοδίου, διατομής DN600 και μήκους 230,00μ. 
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα κατάντη της Λεωφόρου Θηβών που 
περιλαμβάνει τις οδούς Φίλωνος, Χειμερίου, Χανίων, Φολόης, Φιλιππιάδος, 
Φαλαισίας, Φλωρίνης, Φιλοπροόδων, Φιλιατρών, οι οδοί Μ. Ψέλλου και 
Επταπυργίου από Γαλερίου έως Βησσαρίωνος και Γαλερίου και Βησσαρίωνος από 
Μ. Ψέλλου έως Μεθοδίου, η κατασκευή του τμήματος του αγωγού επί της 
Λεωφόρου Θηβών και οι εκσκαφές και τοποθέτηση των αγωγών επί των οδών 
Κρήτης και Παξών. Εκκρεμεί η ασφαλτόστρωση επί των οδών Κρήτης και Παξών 
και η ολοκλήρωση της κατασκευής των αγωγών επί των οδών Άρεως και Μεθοδίου 
συνολικού μήκους περίπου 230,00μ.  

 Για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Θηβών υπήρξε 
καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικά εκτιμώμενο διάστημα λόγω της ανάγκης 
έκδοσης και εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της στενότητας χώρου λόγω 
ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ που δεν ήταν δυνατό να μετατοπιστούν (υψηλή τάση 
ΔΕΔΔΗΕ, διάβαση ΟΤΕ) κατά ένα (1) μήνα. 

 Με τα από 05/12/2018 και 30/01/2018 έγγραφά του, τα οποία και διαβιβάστηκαν 
στην ΕΥΔΑΠ, ο Ανάδοχος αναφέρει την ανάγκη μετατόπισης αγωγών ύδρευσης επί 
των οδών Άρεως και Παξών. Στο με αριθμό 4534 – 25/02/2019 (α.π. ΔΤΕΠΑ 61138 
– 28/2/2019) έγγραφό της η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι δύναται να εκτελέσει τις εργασίες 
έκπλυσης – χλωρίωσης των νέων αγωγών και τις ενώσεις των νέων αγωγών 
ύδρευσης με τους υφιστάμενους ενώ οι υπόλοιπες (χωματουργικές εργασίες, 
τοποθέτηση αγωγών) θα πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο.  

 Η διαδικασία έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης  Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος 
βρίσκεται σε εξέλιξη (προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο). Ο 
εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας καθώς και της εκτέλεσης των 
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εργασιών που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 1ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ.Ε. 
ανέρχεται σε δύο (2) μήνες. 

Τα γεγονότα αυτά επιφέρουν καθυστέρηση στη συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου που 
ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, χρόνος που κρίνεται από την υπηρεσία εύλογος και αιτιολογημένος.  
Ο ανάδοχος με την από 08.03.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 70717/08.03.2019/ΔΤΕΠΑ), ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 
08.07.2019. 
Με την με αριθμό 88828/28-03-19 αναφορά – εισήγησή της, η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
εισηγείται την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», 
μέχρι την 08.07.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) μηνών.  
Με το αριθμ. πρωτ. 1085/02-04-2019 (αρ. πρωτ. 93712/03.04.2019/ΔΤΕΠΑ) η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τη χορήγηση της παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 08.07.2019. 

 
 Και Επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδικότερα το άρθρο 48 του 
Ν.3669/08.   
2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, το δε διάστημα των τριών (3) μηνών κρίνεται 
επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι 
την 08.07.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) μηνών, 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 προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι 
την 08.07.2019, δηλαδή για διάστημα τριών (3) μηνών. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας και το 
αναπληρωματικό μέλος κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Μεταξά Ειρήνη 
Μεθυμάκη Άννα 
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