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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. 3137/2019 
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  27ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Εργασίες κατασκευής-
επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών 
αυτών στην Περιφέρεια Αττικής», Εργολαβία ΑΠ 87/15, με κωδικό Κ.Α.Ε. 97.75.01.056, 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.). 
 
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. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 779926/29-11-2019 σχετική αίτηση που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.  
8. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 814750/10-12-2019 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 
- Το έργο   «Εργασίες κατασκευής-επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες 

επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής»  με  Κ.Α.Ε. 97.75.01.056   
εντάχθηκε στην 1η τροπ. του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας (Αριθμ. 
Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 210-23η Συνεδρίαση-9/7/2015) και στην 3η τροπ. 
Προϋπολογισμού του έτους 2015 (Αριθμ. Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 211-23η 
Συνεδρίαση-9-7-15) με προϋπολογισμό 1.000.000,00 €. 

-Με την  υπ΄ αριθμ. 229256/2-12-2015 (ΑΔΑ:75ΗΡ7Λ7-7ΜΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε   δέσμευση  πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 1.000.000,00 € (50.000 € για το έτος 2015 και 950.000€ για το έτος 2016). 

- Με την υπ’ αριθ. 2728/297-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της    Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν: α). Η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας και των τευχών δημοπράτησης του έργου του 
θέματος όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Δ10, β).  Η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για 
Δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και 
γ). H σύσταση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

-  Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 321.208,75 προ Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 30-6-2016 (ΑΔΑΜ: 
16SYMV004770482)  

- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης 

- Με τη με αριθ. πρωτ. 3066/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης όπως αυτή περιλαμβάνεται τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου με συνολική 
δαπάνη 49.600,00 € με το Φ.Π.Α. (24%) ήτοι με υπέρβαση 12,77% σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση 

- Η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 40.000,00 € προ Φ.Π.Α. υπεγράφη 
στις 12-2-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004464975) 

-  Μετά τις υπ΄ αριθ. 3506/17, 1672/18, 3705/2018 και 1561/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας είναι 
η 31η Δεκεμβρίου 2019 

   
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας βάσει της εγκεκριμένης Τεχνικής Περιγραφής, είναι:  

1. Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και φρεατίων υδρ/γής  και επίσκεψης καθώς και σύνδεσή τους 
με το υπάρχον δίκτυο ομβρίων υδάτων, στις οδούς αρμοδιότητας  ΔΚΥΕ, όπως αυτές καθορίζονται 
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στις υπ΄αριθμ. Δ17α/06/52/ΦΝ433 (ΦΕΚ 398 τ.Β΄/21-3-07) και Δ17α/06/19/ΦΝ443 (ΦΕΚ 299/18-2-
09) Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται ως παράρτημα αυτών, 
συνολικού μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων. 

2. Η κατασκευή, η ανακατασκευή και επισκευή τυχόν κατεστραμμένων φρεατίων υδροσυλλογής και  
φρεατίων  επίσκεψης και των συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μείζονος πλημμυρικού προβλήματος, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την κατά τον δυνατόν ομαλότερη και ταχύτερη συγκέντρωση και 
απορροή των ομβρίων. 

3.  Η κατασκευή μικροτμημάτων αγωγών οπουδήποτε απαιτηθεί και κριθεί αναγκαία για την αρτιότερη 
λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου. 

4.  Η άμεση αποκατάσταση πιθανών ζημιών από πλημμύρες σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, τεχνικά 
οδών, αποχετευτικών τάφρων ή κεντρικών συλλεκτήρων κ.λ.π. 

Στην 1η συμπληρωματική σύμβαση περιελήφθη η δαπάνη απολογιστικών αρχαιολογίας ποσού 
40.000,00 € με ΓΕ+ΟΕ (18%) και μετά έκπτωσης 61% επί του ΓΕ+ΟΕ. 
Η Δ/νουσα Yπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών έργων της Δ/νσης) του έργου σχετικά με τις μέχρι 
σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες, αναφέρεται στην εισήγησή της ως παρακάτω:   
“Μέχρι σήμερα στα πλαίσια της εργολαβίας του θέματος έχουν εκτελεστεί οι εξής εργασίες: 
1. Σύνδεση «τυφλών» φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων με κοντινότερο αποδέκτη, στην Λεωφ. 

Βουλιαγμένης στο ύψος της διασταύρωσης της με την Ελ. Βενιζέλου στον Δήμο Ελληνικού. 
2. Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Αθηνών αρ. 409 
3. Κατασκευή φρεατίου επίσκεψης αγωγού όμβριων υδάτων στη Λεωφ. Βάρης Κορωπίου αρ. 47 
4. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Σχιστού-

Σκαραμαγκά στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Νεκροταφείου. 
5. Η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών επί των οδών Μπακογιάννη 

(παράδρομος Αττικής οδού στο τμήμα από οδό Σπάρτης έως οδό Καπποδιστρίου) και επί της οδού 
Θήρας στο Δήμο Μεταμόρφωσης. 

6. Βιντεοσκόπηση και καθαρισμός του φραγμένου υπάρχοντα ορθογωνικού αγωγού όμβριων υδάτων με 
τις αναγκαίες επεμβάσεις-τομές, την ανακατασκευή των φρεατίων επίσκεψής του και τις εργασίες 
αποκατάστασης του πεζοδρομίου στην περιοχή «Αστέρια» Γλυφάδας. 

Σήμερα εκτελούνται έργα επέκτασης του υπάρχοντα αγωγού όμβριων υδάτων στην περιοχή «Αστέρια» 
Γλυφάδας.” 
 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30-06-2019, μετά την από  29-11-2019 σχετική αίτηση 
του Αναδόχου του έργου. που ζητά Παράταση Προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου και τη 
με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 814750/10-12-2019 Εισήγησης του Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της 
Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου), ώστε να καλυφθεί χρονικά η καθυστέρηση που επήλθε 
κατά την εκσκαφή του χάνδακα για κατασκευή νέου αγωγού επέκτασης του παλαιού υφιστάμενου 
αγωγού στη Λεωφ. Ποσειδώνος στο Δ. Γλυφάδας, ο οποίος ξεκινά από τη διασταύρωση Γρ. Λαμπράκη 
& Λ. Ποσειδώνος έως τη στάση των λεωφορείων «Αντωνόπουλου». Σύμφωνα με την αίτηση του 
αναδόχου η οποία αναφέρεται και στη υπόψη εισήγηση της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, κατά τις 
εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή του παραπάνω αγωγού ανακαλύφθηκαν σημεία αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος τα οποία χρήζουν προσεκτικής ανασκαφής και αποτύπωσης. Στην εισήγηση της η 
Δ/νουσα Υπηρεσία παραθέτει τη σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. 

 
Και επειδή: 
- Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 814750/10-12-2019 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου,  με το 
με αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/267707/190566/4249/24-05-209 (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 
263645/24-05-2019) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, επισημαίνεται το 
ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η θέση διέλευσης του αγωγού όμβριων υδάτων και 
της κατασκευής των φρεατίων υδροσυλλογής στην περιοχή «Αστέρια» Γλυφάδας καθώς βρίσκεται πού 
κοντά σε κηρυγμένο-οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο. Στην ίδια εισήγηση αναφέρεται ότι με το με αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/573005/409272/9975/22-10-2019 (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 735917/15-11-
2019) η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων ενημερώνει ότι η έρευνα στο βόρειο τμήμα του 
σκάμματος αποκάλυψε βάθη 0.55/0,60μ. από την υφιστάμενη επιφάνεια του πεζοδρομίου, μέρος δύο 
επιμηκών τάφρων και επτά ορυγμάτων, λαξευμένων στο φυσικό βράχο καθώς επίσης περισυλλέχθηκε 
κεραμική κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων και ένα νόμισμα, ζητήθηκε τεχνική μελέτη όσον 
αφορά στο τμήμα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου όμβριων η οποία και της δόθηκε, βάσει των 
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αναφερομένων στην από 29-11-2019 αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 779926/29-11-2019 αίτηση του Αναδόχου 
περί παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της στο θέμα εργολαβίας. 
- 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 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. 814750/10-12-2019).  
- Είναι αναγκαία η αιτούμενη χορήγηση παράταση προθεσμίας ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
κατασκευής επέκτασης του αγωγού που αναφέρεται πιο πάνω στο αντικείμενο της παρούσας 
εισήγησης (επέκταση του υφιστάμενου αγωγού στο Δ. Γλυφάδας με αρχή τη διασταύρωση Γρ. 
Λαμπράκη & Λ. Ποσειδώνος έως τη στάση των λεωφορείων «Αντωνόπουλου») μετά την ολοκλήρωση 
των υπχρεωτικών ανασκαφών της αρμόδιας υπηρεσίας αρχαιοτήτων στο χώρο 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 «Εργασίες κατασκευής-
επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης 
ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής» , εργολαβία ΑΠ 87/15, κατά έξι (6), 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 «Εργασίες κατασκευής-
επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης 
ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής» , εργολαβία ΑΠ 87/15, κατά έξι (6), 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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