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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. 3139/2019 
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  29ο  
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου του 
Δήμου Σπετσών», προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) με το Φ.Π.Α., 
αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.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 στον κ. Μοσχολέα ο οποίος  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018). 
4.  Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 
“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

5.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις. 
7.  Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
8. Την από 07/07/2015 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 

Δήμου Σπετσών. 
9. Την από 07/07/2017 παράταση της Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του Δήμου Σπετσών κατά δύο (2) έτη. 
10. Την από 10/12/2018 εργολαβική σύμβαση δαπάνης 95.653,43€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και συμβατικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών με χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα του Δημόσιων Επενδύσεων (υπ’ αρ. 419/11-3-2014 απόφαση του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ 
-ΑΔΑ: ΒΙΚΜ1-ΔΜΖ) 

11. Την υπ΄ αριθμ. 1198/2019 (25η Συνεδρίαση 10-05-2019) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 07-07-2019, 
ημερομηνία λήξης της προγραμματικής σύμβασης. 

12. Την από 30-05-2019 (αρ. πρωτ. 238602/30-05-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας για 
την χορήγηση παράστασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, 
ήτοι μέχρι 30-05-2020. 

13. Το 2o Πρακτικό της από 14/06/2019 συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης. 
14. Την υπ΄ αριθμ. 407911/23-7-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων, με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση έως την 7/11/2019 προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ΄ αριθμ. 705823/07-11-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως την 
7/12/2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής του Τεχνικού Δελτίου 
και να εκδοθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

16. Την υπ΄ αριθμ. 805361/06-12-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως την 
31/12/2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής του Τεχνικού Δελτίου 
και να εκδοθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Το έργο του θέματος περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε 

δημοτική οδό. 
2. Στην εν λόγω οδό προβλεπόταν να διέλθει υπογείως αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων στα 

πλαίσια άλλης εργολαβίας, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 
3. Στο από 10/4/2019 έγγραφό του ο Δήμος Σπετσών αναφέρει τους λόγους για τους οποίους 

οι εργασίες αποχέτευσης δεν έχουν ολοκληρωθεί και ζήτησε την παράταση του εν λόγω 
έργου. 

4.  Στην από 30-05-2019 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας του 
έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των εργασιών του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων. 

5.  Οι εργασίες της αποχέτευσης ακαθάρτων και των ιδιωτικών συνδέσεων πρέπει να 
ολοκληρωθούν πριν τις εργασίες σκυροδέτησης από την παρούσα εργολαβία. 

6. Η πίστωση του εν λόγω έργου (ενάριθμο έργο 1997ΣΕ06800002 της ΣΑΕ 068 του ΠΔΕ) 
έπαυσε πλέον να υφίσταται. 
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7. Με το υπ΄ αριθμ. 689781/01-11-2019 έγγραφό μας, διαβιβάσθηκε στη Δ/νση 
Προγραμματισμού τοΤεχνικό Δελτίο του Έργου «Αποκατάσταση - Τσιμεντόστρωση Οδού 
από Περιοχή Δεξαμενής έως Ανάληψη Σπετσών» με κωδικό 2013ΕΠ08500036, στο οποίο 
προτάθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» ως υποέργο 2. 

8. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες υπογραφής του ως άνω Τεχνικού Δελτίου. 
9.  Οι εργασίες του δικτύου ακαθάρτων που διέρχεται υπογείως της υπό κατασκευής οδού 

έχουν πλέον ολοκληρωθεί πλην 50μ στην αρχή της οδού. 
Η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βλαβών του 
οδικού δικτύου του Δήμου Σπετσών», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (150.000,00) με το Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε., κατά επτά (7) μήνες και επτά 
(7) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 α του Ν. 
4412/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βλαβών του 
οδικού δικτύου του Δήμου Σπετσών», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (150.000,00) με το Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε., κατά επτά (7) μήνες και επτά 
(7) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 α του Ν. 
4412/2016. 
 
 
 
 

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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