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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. 3136/2019 
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  26ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία 
περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας – Β’ Φάση» ΑΠ 88/16. (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, 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, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής». 

3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» και της ερμηνευτικής 
εγκυκλίου 6 (αριθ. πρωτ. 13400/17-4-2013) της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπ. Εσωτερικών. 

4. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη 
σύμβαση του έργου (Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων» και Ν.4412/2016 «|Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»). 

5. Την υπ’ αριθ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 
4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3748/13479 απόφαση 
έγκρισης της υπ’ αρ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018). 

6. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
7. Την από 3-12-2019 σχετική αίτηση που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για παράταση προθεσμίας περαίωσης 

του έργου του θέματος.  
8. Τη με αριθ. πρωτ. 804896/6-12-2019 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης 

(Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2020. 

 
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω : 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Την με αρ. πρωτ. Δ10/191οικ./23-02-2016 Απόφαση έγκρισης της Μελέτης Προϋπολογισμού 

1.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ». 

2. Την υπ’ αριθμ. 1208/03-06-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκαν: 

α) το σχέδιο Διακήρυξης και τα Τεύχη Δημοπράτησης που τη συνοδεύουν, 
β) η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο, όπως οι κείμενες διατάξεις 

ορίζουν, γ) το πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης και η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου. 

3. Τη διαδικασία του διαγωνισμού του έργου, που έγινε στις 28-06-2016. 
4. Τη  με αριθ. πρωτ. 1652/25-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 

με την οποία: 
α) εγκρίνεται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», 
β) κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 1.600.000,00  

(με Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου 66,31%, το οποίο αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 789.205,97 € (με Φ.Π.Α.) και 

γ) εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 265/2016 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε΄ 
Κλιμάκιο), σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

6. Την από 01-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΦΝ7Λ7-Ζ35) Σύμβαση Κατασκευής Έργου. 
7. Την με αρ. πρωτ. 4931/19-12-2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 
5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

9. Την με αριθμό 1076/29-06-2017 Απόφαση έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 
Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής. 

10. Τη με αριθμό 3528/17 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 

11. Την από 29-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΔ5Δ7Λ7-ΝΗΤ) Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου 
12. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.644/15-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΙ97Λ7-ΥΞΚ) Απόφαση Δ.Ε.Α.Π. περί έγκρισης του 

3ου Α.Π.Ε. του έργου. 
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13. Την υπ’ αριθ. 1862/2019 (ΑΔΑ: ΨΓ577Λ7-ΤΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής περί σύναψης της 2ης συμπληρωματική σύμβασης όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο 
Α.Π.Ε. 

14. Την  υπ’ αριθ. 945/2019 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου  περί μη κωλύματος της 
υπογραφής της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. 

15. Την Πρόσκληση στον ανάδοχο για προσκόμιση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης για την υπογραφή της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης στις 18-12-2019 (αριθ. πρωτ. 
Δ.Ε.Α.Π. 776884/27-11-2019). 

16. Τη με αριθμό 1049/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της 1ης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μέχρι 1η Νοεμβρίου 2018. 

17. Τη με αριθμό 3103/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της 2ης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μέχρι 28η Φεβρουαρίου 2019. 

18. Τη με αριθμό 375/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της 3ης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μέχρι 30η Ιουνίου 2019. 

19. Τη με αριθμό 1622/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 15-10-2019. 
20. Με την με αρ. 1997/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας κατά 

τέσσερεις μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2019. 
21. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση της 

εισηγούμενης με την παρούσα, παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος (έγγραφο με αριθ. 
πρωτ. 3730_2019/12-12-2019). 

22. Το με αριθ. πρωτ. 812721/10-12-2019 έγγραφο- απάντηση της Δ/σας Υπηρεσίας στο αίτημα του 
αναδόχου για αποζημίωση σταλιών δεν δικαιούστε περαιτέρω αποζημίωση για ενδεχόμενες 
καθυστερήσεις του έργου, οι οποίες οφείλονται στα παραπάνω αίτια. 

 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβίας αποτελεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής κόμβου 
Πειραιώς και Χαμοστέρνας, μέσω της υδροσυλλογής και αποχέτευσης της οδού Πειραιώς, μέχρι τον 
υπάρχοντα αποδέκτη της οδού Σμύρνης. 
Συγκεκριμένα κατασκευή νέου αγωγού από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1400, επί της οδού Πειραιώς, 
από τον αποδέκτη της οδού Σμύρνης μέχρι την εγκάρσια διέλευση υπό της οδού Χαμοστέρνας. 
Εγκάρσια διέλευση του αγωγού στην οδό Χαμοστέρνας από διάταξη τριών χαλυβδοσωλήνων 
διαμέτρου Φ762,00/7,92 με εσωτερική και εξωτερική προστασία. Στο φρεάτιο ΑΠ0 επί της οδού 
Χαμοστέρνας προβλέπεται η κατασκευή αναμονής από χαλυβδοσωλήνα Φ762/7,92 μήκους 1 μέτρου 
με τυφλή φλάντζα, ο οποίος στην μελλοντική κατασκευή της Γ΄ Φάσης θα συνδεθεί με τη δεξαμενή 
ανάσχεσης. Στο ανάντη τμήμα του αγωγού στην οδό Χαμοστέρνας κατασκευή αγωγού ομβρίων από 
τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1600 και θα βρίσκεται μεταξύ των φρεατίων ΑΠ0 και ΑΠ2. 
Στο τμήμα του αγωγού στην οδό Πειραιώς, κατασκευή νέου αγωγού από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου 
Φ1600 (τμήμα από φρεάτιο ΑΠ2 έως ΑΠ8), ενώ στο τελευταίο τμήμα από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου 
Φ1400 (τμήμα από φρεάτιο ΑΠ8 έως ΑΠ9). 
Στη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς προβλέπεται η διασύνδεση εκροής του υφιστάμενου αγωγού 
της οδού Πειραιώς, με τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1200.  
Στα κράσπεδα της οδού Πειραιώς, προβλέπεται η κατασκευή είκοσι πέντε (25) νέων φρεατίων 
υδροσυλλογής τριών εσχαρών, τα οποία θα συνδεθούν στον νέο αγωγό. 
Η 1η συμπληρωματική σύμβαση συνάφθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί δαπάνη απολογιστικών 
αρχαιολογίας (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε. 18% και αφαιρούμενης της έκπτωσης επί του Γ.Ε. 
& Ο.Ε.) ποσού 327.336,79 με το Φ.Π.Α. (24%). 
Εκκρεμεί η υπογραφή της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης  
283.175,69 €  με το Φ.Π.Α. (24%),  η οποία περιλαμβάνει: 

- Επιπλέον ποσότητες εργασιών (εκσκαφή, επίχωση, σκυροδέματα κ.λ.π.), πέραν των 
συμβατικών, οι οποίες οφείλονται : 

1. στην αναγκαιότητα αύξησης στα πλάτη πυθμένα των ορυγμάτων του έργου πέραν των 
προβλεπομένων στις τυπικές διατομές της μελέτης, λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ (ΕΥΔΑΠ-
ΔΕΗ) εγκαρσίως αλλά και κατά την όδευση του αγωγού. 
2. στην ανάγκη που προέκυψε, για την κατασκευή επιπλέον φρεατίων επίσκεψης και τεχνικών 
διέλευσης λόγω δικτύων ΟΚΩ, τα οποία είναι επιπλέον των συμβατικών και ήταν αδύνατον να 
προβλεφθούν στην αρχική Μελέτη 
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3. στην ανάγκη μετατόπισης και ανακατασκευής δικτύου ομβρίων οριζοντιογραφικά & 
υψομετρικά στην υπογειοποίηση της οδού Χαμοστέρνας για την διέλευση των 
χαλυβδοσωλήνων, το οποίο εμπόδιζε τη διέλευση τους (χωματουργικές εργασίες). 

- Δαπάνη των Απολογιστικών εργασιών Μετακίνησης Δικτύων ΟΚΩ, η οποία οφείλεται στην 
ανάγκη που προέκυψε, κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, για τη μετατόπιση δικτύων 
ΟΚΩ, τα οποία εμποδίζουν την διέλευση του δικτύου ομβρίων του έργου, τόσο οριζοντιογραφικά 
όσο και υψομετρικά και η οποία είναι επιπλέον της πρόβλεψης που υπήρχε στην αρχική Σύμβαση 
και ήταν αδύνατον να προβλεφθούν στην αρχική Μελέτη και πριν τη δημοπράτηση του έργου. 

 
Η Δ/νουσα Yπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών έργων της Δ/νσης) του έργου σχετικά με τις μέχρι 
σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες και τις εργασίες που απομένουν, αναφέρεται στην εισήγησή της ως 
παρακάτω:   
“Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί η κατασκευή του έργου από τον αποδέκτη (φρεάτιο ΚΠ1) έως το φρεάτιο 
ΑΠ8 (εκτός από τμήμα 15m ανάντη του φρεατίου ΑΠ6) συμπεριλαμβανομένης και της εγκάρσιας 
διέλευσης του αγωγού από διάταξη τριών χαλυβδοσωλήνων στην υπόγεια διάβαση και στον παράδρομο 
(κατεύθυνση προς την οδό Πειραιώς) της οδού Χαμοστέρνας ,τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης καθώς 
και 8 φρεάτια υδροσυλλογής. 
Υπολείπεται η κατασκευή του φρεατίου υπερχείλισης στον παλαιό αγωγό της οδού Πειραιώς και η 
σύνδεσή του με το κατασκευασμένο αγωγό, τμήμα αγωγού 50m (περίπου) στο πέρας του έργου, η 
κατασκευή των 17 νέων φρεατίων υδροσυλλογής και η πλακόστρωση επί της όδευσης του 
κατασκευασμένου δικτύου στις οδούς Πειραιώς και Χαμοστέρνας όπου χρειάστηκε η αποξήλωση των 
πλακών πεζοδρομίου.” 
 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30-06-2020, μετά την από  3-12-2019 σχετική αίτηση 
που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος και τη με 
αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 804896/6-12-2019 Εισήγησης του Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της 
Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου), ώστε να κατασκευαστεί το υπολειπόμενο δίκτυο καθώς 
όπως αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του αλλά και η Δ/ναη υπηρεσία στην εισήγησή της, εκκρεμούν 
μέχρι σήμερα η ολοκλήρωση των σωστικών ανασκαφών στο πέρας του έργου από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και η μετατόπιση δικτύου ΟΚΩ ανάντη του φρεατίου ΑΠ6. 
 
Και επειδή: 
- Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 804896/6-12-2019 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου,  η 
προθεσμία περαίωσης του έργου πρέπει να παραταθεί μέχρι 30-06-2020 για την ολοκλήρωση του, 
λόγω της μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και της αναμονής υπογραφής της 2ης συμπληρωματικής 
σύμβασης η οποία περιέχει συμπληρωματικές απολογιστικές εργασίες του έργου ,της ολοκλήρωσης 
των σωστικών εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και της κατασκευής φρεατίου 
υπερχείλισης στον υφιστάμενο αγωγό της οδού Πειραιώς , τμήματος αγωγού 50 μ.(περίπου) στο πέρας 
του έργου, 17 φρεατίων υδροσυλλογής και πλακόστρωσης στα πεζοδρόμια των οδών επί της όδευσης 
του κατασκευασμένου δικτύου στις οδούς Πειραιώς και Χαμοστέρνας όπου χρειάστηκε αποξήλωση των 
πλακών πεζοδρομίου. 
 
- Η παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 Παρ. 8α του Ν. 
3669/08 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
- Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του 
Αναδόχου (άρθρο 48 Παρ. 10 του Ν. 3669/08). 
 
- Η ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών στις 3-12-2019. 
 
- Η Δ/σα υπηρεσία του έργου (Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων Δ.Ε.Α.Π.) εισηγείται τη  χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες (εισήγηση με αριθ. 
πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 804896/6-12-2019).  
 
- Είναι αναγκαία η αιτούμενη χορήγηση παράταση προθεσμίας ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την 
εκτέλεση εργασιών μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, την ολοκλήρωση των εργασιών της Εφορείας 
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Αρχαιοτήτων στο χώρο του έργου και την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην υπό 
υπογραφή 2η συμπληρωματική σύμβαση. 
 
- Η Ειδική Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση της 
εισηγούμενης με την παρούσα, παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος με το έγγραφο με αριθ. 
πρωτ. 3730_2019/12-12-2019. 
 
- Με βάση το με αριθ. πρωτ. 812721/10-12-2019 έγγραφο- απάντηση της Δ/σας Υπηρεσίας στο αίτημα 
του αναδόχου για αποζημίωση σταλιών ο ανάδοχος δεν δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση για 
ενδεχόμενες καθυστερήσεις του έργου, οι οποίες οφείλονται στα αίτια που αναφέρονται εντός της 
αίτησής του για παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου. 
   
- Η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών 
εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του άρθρου 48 Παρ. 8α του Ν. 3669/08, δηλαδή την δαπάνη της 
νόμιμης αναθεώρησης (Άρθρο 3, Παρ. 2(δ) του Δ.Π. 7/2013).  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική 
προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας – Β’ Φάση» ΑΠ 88/16, κατά έξι (6) 
μήνες, ήτοι έως 30-06-2020, σύμφωνα με το άρθρο 48 Παρ. 8α του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω 
σκεπτικό. 

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

 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική 
προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας – Β’ Φάση» ΑΠ 88/16, κατά έξι (6) 
μήνες, ήτοι έως 30-06-2020, σύμφωνα με το άρθρο 48 Παρ. 8α του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεωρήσεως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Καραμάνος Χρήστος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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