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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 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3111/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, 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. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-12-2019. 
 

Θέμα  11ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ 
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 
5+085,61) & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 
ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 5+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+000)»,αναδόχου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς το 
έργο λήγει στις 27/12/2019, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Μπιτζιλέκη η οποία, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Μετά το ανωτέρω σχετικό με το οποίο ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου του θέματος και 
Α. Έχοντας υπόψη:  

1. Tον Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά 
την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής.  

3. Tα 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. 

4. Περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τα άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου 
– Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων 
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».  

6. Το άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

7. Τη με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 37487/20-02-2017 Απόφαση Ορισμού του Τμήματος Ειδικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία για το έργο του θέματος. 

8. Την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 – ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 «Περί 
Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 
53 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147». 
 

Β. Και αφού λάβαμε υπόψη: 
α.   Ιστορικό 
1. Με την υπ’ αρ. 84/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018. 
2. Την 25-4-2018, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 80317/25-4-2018 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για την 

πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9781.06.001). 
3. Την 01-02-2018, με την υπ’ αρ. πρωτ: 180870/01-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΠ7Ι7Λ7-Ζ1Ζ) Απόφαση 

ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. 
4. Την 05-03-2018, με την υπ’ αριθμ. 17805/1118/05-03-2018 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε η με αρ. 141011/12.10.2005 
ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη βελτίωση της χάραξης και τη 
διαπλάτυνση του τμήματος Μάνδρας Ερυθρών της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών 

5. Με την υπ’ αρ. 858/2018 (ΑΔΑ: ΩΥ4Ο7Λ7-10Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε: α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για το έργο του θέματος και 
β) οι όροι της πρόσκλησης για το έργο του θέματος. 

6. Με την υπ’ αρ. 1811/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

7. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων και έχει λάβει αύξοντα αριθμό τον αριθμό 72764, με καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, την 07/05/2018, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μμ και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
την 11/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

8. Με την υπ’ αρ. 1304/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ανάθεση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και η εξουσιοδότηση της ΔΤΕΠΑ για τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ: ΔΤΕΠΑ 91776/11.05.2018 αναφοράς 
του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

9. Με την υπ’ αρ. 1472/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε : 1. Το 2ο Πρακτικό του έργου, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ: ΔΤΕΠΑ 
99787/23.05.2018 αναφοράς του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και 2. Η κατακύρωση 
της σύμβασης στον  Οικονομικό Φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
32,00% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 13.430.000,01 €  (πλέον ΦΠΑ 24%). 

10. Με την με αρ. 1326/2018 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το ΙV’ Τμήμα (Γ’ Διακοπών)  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. 

11. Την 27-09-2018 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου. 
12. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 27-07-2019. 
13. Με την υπ’ αρ. 1850/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΓ97Λ7-2Μ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 27-12-
2019. 

14. Η με αρ. 1367/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓΜ7Λ7-ΚΟΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την 1η ΣΣ, την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣ 
του έργου. 

15. Την από 28-8-2019 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ 
19SYMV005486138 2019-08-28). 

16. Το με αριθμ. πρωτ. ΟΔΟ-145/26-11-2019 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 768532/26-11-2019) αίτημα 
της αναδόχου εταιρείας 

17. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας. 
18. Το γεγονός  ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 
 
Γ. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ. 
0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+085,61) & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 5+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 
9+000)».  
Το υπό κατασκευή έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην 
επισκευή βλαβών και βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας – Θήβας Π.Ε.Ο.Α.Θ., μήκους 
περίπου 5 km (εφεξής τμήμα Α) και το δεύτερο στην αποκατάσταση των φθορών σε μήκος 
περίπου 3,5 km που υπέστη η ΠΕΟ.ΑΘ. μετά την καταστροφική πλημμύρα της 15-11-2017 στη 
Δυτική Αττική (εφεξής τμήμα Β.) 
 
Τμήμα Α 
Η αρχή του έργου χωροθετείται στη συμβολή της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. με τον ανισόπεδο 
κόμβο 1 της Αττικής Οδού και το πέρας στη Χ.Θ. 5+085,61 η οποία ταυτίζεται με τη Χ.Θ. 5+500 
που αφορά τη χιλιομέτρηση της υφιστάμενης οδού, βορειοδυτικά του οικισμού Νέα Ζωή. Τα έργα 
που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα παρακάτω:  
i. Πλήρης κατασκευή αρτηρίας τετράιχνης διατομής μήκους περίπου 2,3 χλμ., εκ των οποίων τα 
δύο πρώτα αφορούν σε βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. με τον κατάλληλο ηλεκτροφωτισμό.  
ii. Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 2,8 χλμ. Εκ των οποίων τα 1,4 
χλμ. Αφορούν σε νέα χάραξη και τα 1,4 χλμ. σε βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. 
iii. Πλήρης κατασκευή τριών ισόπεδων κυκλικών κόμβων, ενός ισόπεδου κόμβου μορφής Τ και 
ενός ισόπεδου κόμβου μορφής διασταύρωσης, με ηλεκτροφωτισμό.  
iv. Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους περίπου 1 χλμ.  
v. Κατασκευή μίας γέφυρας. 
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Τμήμα Β 
Το τμήμα αυτό από τη Νέα Ζωή Μάνδρας έως την Αγία Σωτήρα, περιλαμβάνει την επισκευή των 
βλαβών που υπέστη η υφιστάμενη Π.ΕΟ.Α.Θ. από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 15-11-
2017. Οι βλάβες της οδού επικεντρώνονται α) στην υποσκαφή και καταστροφή τόσο του 
οδοστρώματος όσο και της υποδομής του, και β) στην υποσκαφή και καταστροφή των πρανών της 
οδού. Τα έργα που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα παρακάτω:  
i. Αποκατάσταση των βλαβών με ενιαία επιφάνεια αντιολισθηρού τάπητα σε όλο το μήκος και 
πλάτος επέμβασης της οδού 
ii. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης συνολικού μήκους περίπου 1,6 χλμ. για την προστασία της 
οδού στα τμήματα που οδεύει παράλληλα με το ρέμα Σούρες.  
iii. Κατασκευή οριζόντιας, κάθετης σήμανσης και ασφάλισης. 

 
Δ. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών: 
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου του θέματος.  
Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω αίτηση του ιστορικού αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: 
«Σχετ:  
Δυνάμει της από 27-09-2018 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του με τον άνω τίτλο έργου, με 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης 10 μήνες από την υπογραφή της Συμβάσεως, ήτοι οι εργασίες του 
έργου είχαν ημερομηνία περαίωσης την 27-07-2019. Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1850/2019 (ΑΔΑ 
ΩΟΓ97Λ7-2Μ8) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής η ως άνω 
ημερομηνία παρατάθηκε για τις 27-12-2019. 
 
Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του 
έργου  εντός της συμβατικής προθεσμίας. Ειδικότερα: 
 
Μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 
 
Αναφορικά με τις μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ ,εκκρεμούν μέχρι και σήμερα  τα ακόλουθα: 

 
Α’ Δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ 
Xρήζουν άμεσης μετατόπισης τα κάτωθι  : 

• 37 στύλοι με καλώδια σε πλήρη λειτουργία 

• Υπόγεια καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης σε πλήρη λειτουργία, μήκους αρκετών 
χιλιομέτρων 

Η πλειονότητα των ανωτέρω βρίσκεται στο τμήμα από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+000, 
παρεμποδίζοντας την ολοκλήρωση των εργασιών στο υπόψη τμήμα. 
 Β’ Δίκτυα ΟΤΕ 
Όλα τα υπόγεια καλώδια του ΟΤΕ παραμένουν εντός της ζώνης εργασιών μας, σε πλήρη 
λειτουργία. 
Γ’  Δίκτυα Φυσικού αερίου 
Αναμένουμε την μετατόπιση τμήματος του δικτύου (ως μελέτη που συντάχθηκε από τη 
ΔΕΣΦΑ) στην περιοχή του κόμβου της εισόδου της Μάνδρας. 
Δ’  Δίκτυα οπτικών ινών 
Όλα τα δίκτυα οπτικών ινών που υπήρχαν εξ αρχής στο έργο, εξακολουθούν να 
υφίστανται και σήμερα εντός των ορίων εργασιών μας και μάλιστα σε πολύ μικρό βάθος, 
γεγονός που δυσχεραίνει και επιβραδύνει ιδιαίτερα όλες τις εργασίες (οδοποιία και 
υδραυλικά) που εκτελούμε. 

 
Μάλιστα, με το με αρ. πρωτ. 617532/10-10-2019 έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε για τα ανωτέρω 
προβλήματα και ότι αυτά επηρεάζουν την έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. 
Ήδη δε από 13-08-2019 η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 465975 έγγραφό της, ζήτησε 
από τη ΔΕΔΔΗΕ, την COSMOTE και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε. τη χορήγηση στοιχείων για 
τον χρόνο ολοκλήρωσης των μετατοπίσεων των δικτύων, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Για τον 
λόγο αυτό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επανήλθε με το με αρ. πρωτ. 624672/14.10.2019 έγγραφο, 
χωρίς και πάλι – εξ όσων γνωρίζουμε – να λάβει απάντηση. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατεπείγον χαρακτήρας του έργου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα 
του, μας οδήγησαν στην εκτέλεση εργασιών πριν από την ολοκλήρωση των απαραίτητων 
μετατοπίσεων των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ. Σε αντίθετη περίπτωση, το έργο δεν θα είχε την 
σημερινή ανάπτυξη και σημαντικό μέρος του δεν θα είχε υλοποιηθεί, χωρίς υπαιτιότητα μας. Το 
ανωτέρω γεγονός έχει ως αποτέλεσμα οι εργασίες να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, 
τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας και το ΣΑΥ, με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια του 
προσωπικού μας. Συνέπεια αυτών είναι ο μειωμένος ρυθμός υλοποίησης των εργασιών και γενικά 
καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. 
 
Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι μετατοπίσεις των ΟΚΩ θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί για το 
τμήμα από ΧΘ 3+450 έως ΧΘ 5+085 την 30/8/2019. Επομένως, για το χρονικό σημείο από 
30/08/2019 έως σήμερα, δηλαδή για 3 μήνες, τεκμηριώνεται λόγος χορήγησης παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητά μας. Πέραν της ανωτέρω καθυστέρησης των 
3 μηνών, υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα μας, λόγω του 
μειωμένου ρυθμού εργασίας, που αποτιμάται σε επιπλέον 3 μήνες. 
 
Επίσης, πριν από την ολοκλήρωση της μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα από ΧΘ 
0+000 έως ΧΘ 2+140 δεν μπορεί να γίνει η εκτροπή της κυκλοφορίας και επομένως ούτε και η 
εκκίνηση των εργασιών στο κεντρικό τμήμα της οδού. Οι εργασίες αυτές, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από 10/7/2019 (αποξήλωση 
ασφαλτοτάπητα υφιστάμενης οδού) και διαρκούν 164 ημερολογιακές ημέρες.  Δηλαδή, για περίπου 
5 μήνες (από 10/7/2019 έως σήμερα) δεν μπορούμε, χωρίς υπαιτιότητά μας, να εκτελέσουμε τις 
προγραμματισμένες εργασίες στο κεντρικό τμήμα της οδού από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+140. 
 

====================== 
1) ΕΠΕΙΔΗ  οι ως άνω καθυστερήσεις των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. 
 
2) ΕΠΕΙΔΗ η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση 
κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου – όπως εν προκειμένω – δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν 
οι προϋποθέσεις του νόμου. 
 
3) ΕΠΕΙΔΗ  συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση γενικής (με 
αναθεώρηση) παράτασης προθεσμίας. 

 
4) ΕΠΕΙΔΗ  οι ως άνω περιγραφόμενοι λόγοι έχουν επιφέρει συνολικές καθυστερήσεις στην 
κατασκευή του έργου άνω των 5 μηνών.  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 

Αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 5 
μήνες (ήτοι έως 27 /05 /2020).      
 
και επειδή: 

• σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 9 του Ν.4412/16 «Κατά την έγκριση των παρατάσεων της 
συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για 
την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή 
κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση 
των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της», 

• οι αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας στο υποβληθέν αίτημα της Αναδόχου εταιρείας (βλ. Δ. 
Αιτιολόγηση) κρίνονται εύλογες, καθόσον η αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης της τελικής 
ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, 

• σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/16: «Η έγκριση των παρατάσεων 
προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη 
λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί 
του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) 
μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου» ενώ «η αίτηση, αν υπάρχει, 
κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την 
προϊσταμένη αρχή». 

• η υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας έγινε εμπρόθεσμα καθόσον αυτό έχει 
υποβληθεί πριν την έλευση του τελευταίου μήνα της προθεσμίας του έργου,   

• η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ’ ουσία, την γνώμη της επί 
του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας, 

• σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 89 (α) του Ν.4412/16 «Παράταση της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται… «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου 
των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου…». 

• δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής ποινικών ρητρών του άρθρου 148 του Ν.4412/16, 

• το αιτούμενο χρονικό διάστημα καθυστέρησης ανέρχεται σε 5 μήνες ήτοι από την 27/7/2019 
έως την 27/12/2019, κρίνεται δε, με τις παρούσες συνθήκες, εύλογο, αναγκαίο και επαρκή για 
την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου του θέματος. 

 
Εισηγούμαστε 

την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ήτοι με αναθεώρηση, 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ. 
0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+085,61) & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 5+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 
9+000)», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατά 5 μήνες ήτοι μέχρι την 
27η Μαΐου  2020, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό. 
 

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

 
την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ήτοι με αναθεώρηση, 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ. 
0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+085,61) & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 5+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 
9+000)», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 
27η Μαΐου  2020. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα  
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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