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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. 3141/2019 
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  31ο  
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ 
(ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού 
µελέτης 31.000.00,00 € αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ 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 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. 3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Την  µε  αριθ.  6/2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
από 01-01-2011. 

5. Το Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 
42), αρµοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων 
έργων». 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσίων 
έργων». 

10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
11. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 

12. Την υπ' αρ. 4673/21-6-2012 Ένταξη της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)." με 
κωδικό MIS 379433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική". 

13. Την δημοπράτηση του έργου που έγινε στις 15/01/2013 α) για το επιμετρούμενο τμήμα του 
έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 και β) για τις απολογιστικές εργασίες με το 
σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Ν. 3669/2008.  

14. Την υπ’ αρ. 383/8.03.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε., που προσέφερε 
για την εκτέλεση του έργου μέση έκπτωση  45,28% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 
και 45% επί του ποσοστού οφέλους των απολογιστικών εργασιών. 

15. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπεγράφη την 11/9/2013  για το ποσό των 17.537.961,99 € 
με προθεσμία εκτέλεσης  έως την 11-11-2015  

16. Την  υπ' αρ. 3940/31-1-2019 5η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ).". Με την ως άνω πράξη  τροποποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου 
του θέματος περιλαμβάνοντας τα 8,95 km από τα 20,2 km που περιελάμβανε η αρχική 
πράξη. Συγκεκριμένα η συγχρηματοδοτούμενη πράξη περιέλαβε το τμήμα από τη Χ.Θ. 
0+000 εως τη Χ.Θ. 11+603, εξαιρουμένου του οικισμού της Καλλονής. 

17. Την υπ’ αριθ. 58262/31-05-2019 (ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης με την οποία το υπόλοιπο τμήμα του έργου από Χ.Θ. 11+603 έως Χ.Θ. 
20+200 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής. 

18. Τις µε αριθ. 4/2014 (Συνεδρίαση 1η/10-01-2014), 929/2014 (Συνεδρίαση 19η/11-04-2014), 
1187/2014 (Συνεδρίαση 25η/23-05-2014) και 1766/2014 (Συνεδρίαση 36η/25-07-2014) 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η 
χορήγηση παράτασης µε αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας µέχρι 
09-09-2014 & της 3ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας αντίστοιχα, µέχρι 10-11-2014  

19. Την 1766/2015 (συνεδρίαση 50η/25-8-2015) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η ενδεικτική τµηµατική προθεσµία µέχρι την 09-11-2015, η 3η 
ενδεικτική τµηµατική προθεσµία, µέχρι 10-1-2016 και η συνολική προθεσμία του έργου του 
θέματος αναδόχου εταιρείας  ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. κατά δέκα τέσσερις (14) µήνες δηλαδή μέχρι 
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την 11-1-2017 
20. Την 2920/2016 (συνεδρίαση 65η/9-12-16) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως 
την 31-12-2018. 

21. Την υπ’ αριθ. 3883/2018 (Συνεδρίαση 80η/28-12-2018) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, 
ήτοι έως την 31/12/2019 και κατά δύο (2) μήνες για το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα, ήτοι 
έως την 28/02/2019. 

22. Την με αριθ. πρωτ. 895/20-03-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία 
επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της πράξης με κωδικό MIS 379433 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 5η Τροποποίηση (Δήλωση Ολοκλήρωσης). 

23. Την υπ' αρ. 600/2018 απόφαση του μονομελούς εφετείου Πειραιά με την οποία 
καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων 
και διατάχθηκε η αποβολή των εγκατεστημένων στις απαλλοτριούμενες εκτάσεις 
προσώπων υπό τον όρο της παρακατάθεσης της καθορισθείσας αποζημίωσης.  

24. Το γεγονός ότι έγινε παρακατάθεση της καθορισθείσας αποζημίωσης στο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για το σύνολο του έργου πλην του οικισμού της Καλλονής. 

25. Την υπ’ αριθ. 2004/2019 (Συνεδρίαση 39η/05-08-2019) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο 7ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 
14.558.872,87 € με Φ.Π.Α. και η 1η Σ.Σ. συνολικής δαπάνης 1.413.600,00 € με Φ.Π.Α. Το 
συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με τον 7ο Α.Π.Ε και την 1η Σ.Σ. ανέρχεται σε 
15.972.472,87 € ήτοι επί έλαττον κατά 1.565.489,12 € της αρχικής σύμβασης. 

26. Την με αριθ. 828/2019 απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν 
κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 

27. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία υπογράφηκε την 18/11/2019 για ποσό 
1.413.600,00 € με Φ.Π.Α. και προθεσμία εκτέλεσης αυτήν της αρχικής σύμβασης, ήτοι έως 
την 31/12/2019. 

28. Την από 21/11/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτήθηκε παράταση της 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δέκα οκτώ (18) μήνες για την ολοκλήρωση των 
εργασιών στο τμήμα από Χ.Θ. 11+600 έως Χ.Θ. 20+200. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η   

1. Το έργο είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και περιελάμβανε βελτίωση των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού   Δρυόπης – Γαλατά και συνοδά υδραυλικά 
έργα. 

2. Με την υπ' αρ. 3940/31-1-2019 5η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ).", 
τροποποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος περιλαμβάνοντας τα 8,95 km 
από τα 20,2 km που αυτή αρχικά περιελάμβανε και συγκεκριμένα το τμήμα από τη Χ.Θ. 
0+000 εως τη Χ.Θ. 11+603 εξαιρουμένου του οικισμού της Καλλονής. 

3. Με την υπ’ αριθ. 58262/31-05-2019 (ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 5.500.000,00 € από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας 
Αττικής για την ολοκλήρωση του έργου πλην του οικισμού της Καλλονής. Στη δαπάνη 
περιλήφθηκε και η δαπάνη για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογία. 

4. Με την υπ’ αριθ. 895/20-03-2019 δήλωση ολοκλήρωσης, το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα του 
έργου περαιώθηκε την 28/02/2019. 

5. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα του έργου απαιτήθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ., 
η οποία έτυχε της θετικής γνωμοδότησης του ελεγκτικού συνεδρίου και υπογράφηκε την 
18/11/2019. 

6. Με την από 21/11/2019 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου κατά 
δέκα οκτώ (18) μήνες καθώς με την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 
συντελεσθείσα απαλλοτρίωση στο τμήμα του έργου από Χ.Θ. 11+600 έως Χ.Θ. 20+200 
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, πλην του οικισμού της Καλλονής.  

7. Η 1η Σ.Σ. υπογράφηκε την 18/11/2019 και περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την ολοκλήρωση του έργου. 

8. Το χρονικό διάστημα των δέκα οκτώ (18) μηνών κρίνεται επαρκές για την υλοποίηση του 
υπολοίπου και ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. 
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9. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα για παράταση 18 μηνών εμπρόθεσμα χωρίς να 
προβάλλει οποιαδήποτε επιφυλάξη ως προς την επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

10. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ   
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ   Ο∆ΟΥ   ∆ΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ)  –  ΓΑΛΑΤΑΣ   (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.,  κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι έως  την  
30/06/2021. 
 
Η έγκριση της παράτασης χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ   
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ   Ο∆ΟΥ   ∆ΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ)  –  ΓΑΛΑΤΑΣ   (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.,  κατά δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι έως  την  
30/06/2021. 

 
Η έγκριση της παράτασης χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 

 
 
 
 
 

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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