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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2536/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  25ο 
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 
6.623.110,40 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
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 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2017).   
4. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 

(ΚΔΕ)». 
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις».  
6. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
7. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
8. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
9. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

10.Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

11.Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
12.Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
13.Την υπ’ αριθ. 538/11-03-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 
14. Το από  30/9/2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 6.552.995,69 € με το Φ.Π.Α. 
15.Την με αρ. 97860/24-05-2016 Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου του θέματος. 
16.Την υπ’ αριθ. 1997/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, 
ήτοι μέχρι 30-11-2017. 

17.Την υπ’ αριθ. 3121/22-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι 
μέχρι 30-06-2018. 

18.Το με αρ. 221057/31-10-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2018) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, με το οποίο ζητήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ η μετατόπιση αγωγού 
Μέσης Τάσης στη διασταύρωση των οδών  Μπεγνή και Αρετής.  

19.Το με αρ. 22/11-01-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 
επί της οδού Ζωοδ. Πηγής. 

20.Το με αρ. 8442/18-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με το 
οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ το με αρ. 22/11-01-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 

21.Το με αρ. 343/08-02-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του  αγωγού Μέσης Τάσης στη διασταύρωση 
των οδών  Μπεγνή και Αρετής. 

22.Το με αρ. 28492/13-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με 
το οποίο διαβιβάστηκε στην ΔΕΔΔΗΕ το με αρ. 343/08-02-2018 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 

23.Την με αρ. 20447/186/16-03-2018 (ΦΕΚ1204/Β’/02-04-2018) Απόφαση  του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί   Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. : 139 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Σαλαμίνας, στο 
πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή 
Σαλαμίνας» της νήσου Σαλαμίνας. 
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24.Το με αρ. 641355/460831/10620/11-12-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & 
Νήσων σχετικά με την εύρεση αρχαίων εντός του πάρκου επί της Λ. Σαλαμίνος (έναντι Μπεγνή) 
και την επικείμενη ανασκαφική έρευνα. 

25.Το με αρ. 110968/11-06-2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με την μετατόπιση 
αγωγού της επί της οδού Ζωοδ. Πηγής. 

26.Την υπ’ αριθ. 1755/26-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα και 
είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι 18-08-2018. 

27.Το με αρ. 142061/18-07-2018 έγγραφό μας προς την ΟΤΕ ΑΕ σχετικά με την μετατόπιση του 
δικτύου της επί της Λ. Σαλαμίνος. 

28.Την υπ’ αριθ. 2165/27-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, 
ήτοι μέχρι 18-12-2018. 

29.Το με αρ. 2377_2018/01-08-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης Φ125 επί της 
οδού Ζωοδ. Πηγής. 

30.Το με αρ. 2410_2018/01-08-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του δικτύου της ΟΤΕ ΑΕ επί της Λ. 
Σαλαμίνος. 

31.Το με αρ. 152707/03-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με 
το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ το με αρ. 2377_2018/01-08-2018 8 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 

32.Το με αρ. 153260/03-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με 
το οποίο διαβιβάστηκε στην ΟΤΕ ΑΕ το με αρ. 2410_2018/01-08-2018 8 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 

33.Το με αρ. 158692/19-09-2018 έγγραφό μας προς την ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ανύψωση 
καλωδίου μέσης τάσης επί της Ζ. Πηγής. 

34.Την με αρ. 2852/09-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 
6.623.110,40 €. 

35.Το με αρ. 3747_2018/27-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη ολοκλήρωσης της μετατόπισης του αγωγού 
ύδρευσης Φ125 επί της οδού Ζωοδ. Πηγής. 

36.Το με αρ. 3871_2018/06-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη ανύψωσης του καλωδίου μέσης τάσης επί της 
οδού Ζωοδ. Πηγής. 

37.Την υπ’ αριθ. 3698/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι 
μέχρι 18-3-2019. 

38.Την υπ’ αριθ. 675/15-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό ημέρες, ήτοι 
μέχρι 29-6-2019. 

39.Το με αρ. 41405/19-03-2019 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με την μετατόπιση αγωγού 
ύδρευσης διαμέτρου Φ300  επί της Λ. Σαλαμίνος. 

40.Το με αρ. 61971/20-03-2019 έγγραφό μας προς την ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την μετατόπιση 
δικτύου της  επί της Λ. Σαλαμίνος και επί της Ζ. Πηγής. 

41.Το με αρ. 161015/07-05-2019 έγγραφό μας προς τον Δήμο Σαλαμίνας σχετικά με την 
μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής. 

42.Την υπ’ αριθ. 1700/27-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν τέσσερεις 
ημέρες, ήτοι μέχρι 11-10-2019. 

43.Το με αρ. 425639/29-07-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ μελέτη 
τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διαμέτρου Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής και 
καταθλιπτικών αγωγών 2Φ400 επί της Λ. Σαλαμίνος, και ζητήθηκε η μετατόπισή τους. 

44.Το με αρ. 425594/29-07-2019 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με την μετατόπιση 
αγωγών ύδρευσης διαμέτρου Φ300, Φ125-Φ200 και Φ250  επί της Λ. Σαλαμίνος. 
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45.Το με αρ. 425639/29-07-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ μελέτη 
τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διαμέτρου Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής και 
καταθλιπτικών αγωγών 2Φ400 επί της Λ. Σαλαμίνος, και ζητήθηκε η μετατόπισή τους. 

46.Το με αρ. 2502_2019/02-09-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης των αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ 
επί της Λ. Σαλαμίνας. 

47.Την από 10-9-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, για την χορήγηση παράτασης 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες , ήτοι μέχρι 
10-01-2020. 

48.Το με αρ. 2742_2019/23-09-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, με 
το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι την 10-01-2020. 

49.Η με αρ. 585679/01-10-2019  εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ η ανύψωση του καλωδίου της επί της Ζ. 

Πηγής και η μετατόπιση δικτύου μέσης τάσης επί της Λ. Σαλαμίνος. 
2. Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ η μετατόπιση του βαρυτικού αγωγού 

ακαθάρτων διατομής Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής και των καταθλιτπικών αγωγών 2Φ400 επί 
της Λ. Σαλαμίνος. 

3. Οι εργασίες που υπολείπονται να κατασκευαστούν επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 
μετακινήσεις των Ο.Κ.Ω. είναι: 

 η κατασκευή τμήματος του αγωγού 4,00Χ2,00 σε μήκος 25μ. και η διέλευση των 
ορθογωνικών αγωγών 3,00Χ2,00 και 4,00Χ1,50 σε μήκος 61,00μ. επί της Ζωοδόχου Πηγής 
για τις οποίες εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκλήρωσή τους τουλάχιστον 80 
ημερών.   

 το τμήμα του αγωγού Ζ1, που διέρχεται από την Αγ. Κυριακής για το οποίο εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί χρόνος για την ολοκλήρωσή του 90 ημερών. 

4. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 98% περίπου του ΚΣ 6,00Χ3,00, το 99% περίπου του 
αγωγού Ζ2 επί της οδού Γ. Παπανδρέου, το 88% του αγωγού Ζ επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 
και το 65% του Κ.Σ. 4,00Χ2,00.   

5. Με την από 10-9-2019 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής 
προθεσμίας, την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά ενενήντα 
δύο (92) ημέρες δηλαδή μέχρι 10-01-2020 

6. Το χρονικό διάστημα των ενενήντα δύο (92) ημερών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση του 
έργου του θέματος. 

7. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 

8. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. 2742_2019/23-09-2019 
έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι την 10-01-2020. 

9. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αρ. 585679/01-10-2019 εισηγήθηκε υπέρ της χορήγησης 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι την 
10-01-2020.  

10. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων 
ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», αναδόχου εταιρίας ΘΕΜΕΛΗ 
ΑΕ, κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι 10-01-2020, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την 
παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων 
ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», αναδόχου εταιρίας ΘΕΜΕΛΗ 
ΑΕ, κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι 10-01-2020, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την 
παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 

 
 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 

ΑΔΑ: 7ΧΟΩ7Λ7-Δ27


		2019-10-14T11:40:36+0300
	Athens




