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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. 928/2019 
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 6ο  

Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Αντικαταστάσεις-
Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας» της ενταγμένης Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ», αναδόχου εταιρείας 
«NEMEΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 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 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Ι.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Την ΑΠ ΤΕ 45631/842/6-3-2015 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ έγκρισης Μελέτης – Τευχών 

Δημοπράτησης του έργου «Αντικαταστάσεις - Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας»  
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2. Την Α.Π. 1352/3-8-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου 
Παιανίας, Β Φάση» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 με στοιχεία ένταξης: Κωδικό Ο.Π.Σ. 383446 και 
στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 085/8 κωδ. Έργου 2012ΕΠ08580053, και την από 27-6-2015 
1η Τροποποίηση αυτής ώστε να γίνει προσθήκη του σχετικού υποέργου για τη χρηματοδότηση 
του έργου «Αντικαταστάσεις - Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας»  

3. Την ΑΠ 790/3-3-2015 Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή  
4. Την ΑΠ 754/1-4-2015 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης όρων Διακήρυξης, αποστολή 

της Περίληψης για δημοσίευση και σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση.  
5. Το αριθ. φύλλου 128/9-4-2015 ΦΕΚ δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου  
6.  Την ΑΠ 1513/17-7-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό της διενεργηθείσης στις 3-06-2015 δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το έργο 
στην εταιρεία «Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ», με ποσοστό έκπτωσης 60,00% 
και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 40.000,00€ ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 
32.147,01 €, αναθεώρηση 373,32€ και Φ.Π.Α. (23% ) 7.479,67€.  

7. Την από 9-12-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με προθεσμία περαίωσης 4 
μηνών.  

8. Την αριθ. 842/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά 266 
μέρες, ήτοι μέχρι την 30-12-2016 με αναθεώρηση.  

9.  Με την υπ’ αριθμ 2564/30-8-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 -2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001165.  

10.  Την αριθ. 2997/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά 
244 μέρες, ήτοι μέχρι την 31-08-2017 με αναθεώρηση.  

11.  Την αριθ. 2131/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά 
334 μέρες, ήτοι μέχρι την 31-07-2018 με αναθεώρηση.  

12. Την αριθ. 2326/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά 
304 μέρες, ήτοι μέχρι την 31-05-2019 με αναθεώρηση. 

13. Το από 19-03-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο υπέβαλε αίτημα χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος για  92 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 
31/08/2019 λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση εργασιών, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, στο κύριο υποέργο της πράξης, του οποίου είναι συνοδό έργο.  

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το υποέργο 6: «Αντικαταστάσεις - Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας»,  είναι 
συνοδό του υποέργου 1: «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας, Β 
Φάση» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Β ΦΑΣΗ»,  το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Στο αντικείμενο της εργολαβίας  περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης – 
μετατόπισης κατά τμήματα του δικτύου ύδρευσης του Δ. Παιανίας όπου αυτό βρίσκεται εντός των 
ορίων κατασκευής αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων. 
Θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, τοποθέτησης των σωλήνων πολυαιθυλενίου και σύνδεσής 
τους με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο, επιχώσεις με 
θραυστό υλικό και ασφαλτική αποκατάσταση στα σημεία εκσκαφής των ορυγμάτων. 

ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις 
και χρονικές εξαρτήσεις με το κύριο υποέργο 1«Κατασκευή Δικτύων απορροής όμβριων 
υδάτων Δήμου Παιανίας.  Β’ Φάση», εξαιτίας της καθυστέρησης που προέκυψε στην υλοποίηση 
και ολοκλήρωση του λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στον αποδέκτη. Δεδομένης της 
καθυστέρησης που έχει προκύψει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του πρωτεύοντος έργου 
απαιτείται η χορήγηση παράτασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκειμένου να 
καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις αντικαταστάσεων – μετατοπίσεων  του δικτύου ύδρευσης του 
έργου. 
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 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

   

Το από 19-03-2019 αίτημα του αναδόχου για  παράταση προθεσμίας κρίνεται εύλογο βάσει του Ν. 
3669/08 άρθρο 48 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου η καθυστέρηση του 
συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 6: 
«Αντικαταστάσεις - Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας» της Πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ , Β ΦΑΣΗ» κατά 92  
ημερολογιακές ημέρες ήτοι  μέχρι την  31-08-2019  με αναθεώρηση. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 6: 
«Αντικαταστάσεις - Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας» της Πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ , Β ΦΑΣΗ» κατά 92  
ημερολογιακές ημέρες ήτοι  μέχρι την  31-08-2019  με αναθεώρηση. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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

 

ΑΔΑ: ΩΝΘΞ7Λ7-74Ω


		2019-04-09T14:33:38+0300
	Athens




