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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. 924/2019 
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 1ο  

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011» αναδόχου εταιρείας  ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
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 10 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για 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». 

2) Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
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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 αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση  του αρχικού 
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 υπ' αριθμ. 1538/ 2016 απόφαση του της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας 

Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου. 
2) Η μελέτη του έργου του θέματος συντάχθηκε με μέριμνα του Δήμου Αγίας Παρασκευής και 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 86/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής. 

3) Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 διεξήχθη η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εν 
θέματι έργου. 

4) Με την 2652/2016 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής της  Περιφέρειας Αττικής, επικυρώθηκε 
το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρία  ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με 
προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 70,78% . 

5) Στις  22 Μαρτίου 2017 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για ποσό 1.504.388,93 € με 
αναθεώρηση και   Φ.Π.Α.   

6) Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες και με ημερομηνία 
περαίωσης την 22-3-2019. 

7) Με την με αρ. πρωτ.1669/21-06-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, εντάχθηκε η 
πράξη «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011»  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ Αττική 2014-2020¨,  με κωδικό ΟΠΣ: 5001118.  

8) Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 92853/14-5-18 έγγραφό του ο ανάδοχος γνωστοποιεί την 
αναγκαιότητα τροποποίησης-προσαρμογής  της μελέτης, στην οδό Δραγατσανίου, και 
υποβάλλει πρόταση τροποποίησης αυτής. 

9) Με το υπ΄αρ. 92846/5.6.2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής να 
εξετάσει την πρόταση του Αναδόχου σχετικά με την τροποποίηση-προσαρμογή της μελέτης σε 
ότι αφορά στην κατασκευή του αγωγού ομβρίων επί της οδού Δραγατσανίου και  να μας κάνει 
γνωστές τις απόψεις του. 

10) Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16373/20.6.2018 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγ. Παρασκευής, μας διαβίβασε σχετικά την προτεινόμενη τροποποίηση-προσαρμογή  της 
μελέτης που συντάχθηκε και τεκμηριώθηκε από τον μελετητή.   

11) Mετά από επί τόπου αυτοψία της επίβλεψης και του αναδόχου του έργου διαπιστώθηκε η 
ανάγκη τοπικής διευθέτησης (μετατόπισης)  του αγωγού φυσικού αερίου στην οδό Χίου στην 
συμβολή της με την οδό Δραγατσανίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του υπό 
κατασκευή αγωγού ομβρίων στη θέση  αυτή. Με το αρ. 92853/25.07.2018 έγγραφό μας, 
ζητήσαμε και εγγράφως από το φυσικό αέριο να προχωρήσει στην εν λόγω μετατόπιση του 
αγωγού του.  

12) Το φυσικό αέριο με το αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 182756/25.9.18 έγγραφό του, μας ενημερώνει σχετικά 
με την μετατόπιση και θέτει τις προϋποθέσεις και τον συντονισμό για την υλοποίηση των 
εργασιών. 

13) Μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις  υλοποιήθηκε η πρώτη φάση της μετατόπισης από το 
φυσικό αέριο την 11/2/2019 και αμέσως έγινε η  σύνδεση του αγωγού με τον αποδέκτη. 

14) Ο ανάδοχος με την από 14.02.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 47163/14.02.2019/ΔΤΕΠΑ), ζητά 
την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή  μέχρι  
22.05.2019. 
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15) Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στην 2η συνεδρία (θέμα 5ο) της 21-02-2019 εκφράζει 
θετική γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης - διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 3ο 
ΑΠΕ.   

16) Η Διαχειριστική Αρχή με το αρ.998_2019/28.03.2019 έγγραφό της, διατύπωνει θετική γνώμη 
σχετικά με τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

 
Β.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την  κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
όμβριων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αγίας Παρασκευή συνολικού μήκους περίπου 3,5 km,   
το οποίο θα συνεισφέρει αποτελεσματικά  στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
αυτών των περιοχών  επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν εξαιτίας των 
πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργούνταν από την έλλειψη  δικτύου απορροής όμβριων 
υδάτων. 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη.  Έχει κατασκευαστεί  δίκτυο περίπου  3,2 km.   
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή  μέχρι  
22.05.2019.  
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κατά την διάρκεια  εκτέλεσης διερευνητικών τομών στην οδό Δραγατσανίου, διαπιστώθηκε η 
αδυναμία κατασκευής του αγωγού βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, εξαιτίας της διάταξης και του 
μεγέθους των αγωγών ΟΚΩ, σε συνδυασμό με τα χωρικά δεδομένα της οδού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου  στην οδό Δραγατσανίου ήταν η τροποποίηση της 
μελέτης και η διευθέτηση (μετατόπιση)  του αγωγού φυσικού αερίου στην οδό Χίου στην συμβολή 
της με την οδό Δραγατσανίου. Μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις με το φυσικό αέριο, 
υλοποιήθηκε η πρώτη φάση της μετατόπισης την 11/2/2019 και αμέσως έγινε η  σύνδεση του 
αγωγού με τον αποδέκτη και οι εργασίες κατασκευής του αγωγού είναι σε εξέλιξη. Συνολικά για την 
διευθέτηση (μετατόπιση)  του αγωγού φυσικού αερίου στην οδό Χίου στην συμβολή της με την οδό 
Δραγατσανίου, απαιτήθηκε χρονικό διάστημα πλέον των δύο μηνών. 
 Ο ανάδοχος με την από 14.02.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 47163/14.02.2019/ΔΤΕΠΑ), ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή  μέχρι  22.05.2019, 
καθώς υπήρξε καθυστέρηση από την Εταιρεία Αερίου Αττικής στις απαραίτητες εργασίες 
απομόνωσης του δικτύου της στην διαστάυρωση της οδού Χίου με την οδό Δραγατσανίου. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψην τα ανωτέρω κρίνει ως εύλογο και επαρκές 
χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, ήτοι 
έως τις 22.05.2019. 
 

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, ο δε χρόνος δύο (2) μηνών κρίνεται επαρκής και 
εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ ΑΣ Τ Ε 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε., 
μέχρι τις 22.05.2019, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011», αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε., 
μέχρι τις 22.05.2019, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες, 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.  
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων. Καράμπελας καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος Α. Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό.  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Καράμπελας Κωνσταντίνος  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεθυμάκη Άννα 
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