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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. 3147/2019 
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  37ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» 
αναδόχου εταιρείας ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. προϋπολογισμού 2.380.000,00 € (με ΦΠΑ). 
 
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. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

✓  Η 2/2017 μελέτη  που αφορά στο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθμ. 180/2017 (ΑΔΑ:ΨΚΦ8ΩΡΦ-2Λ1)  Απόφαση του Δήμου Ζωγράφου. 

✓ Στις 06-12-2017 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφερειάρχη Αττικής και 
Δημάρχου Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου. 

✓  Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου έγινε στις 05-07-2018 και μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 68,38 %. 

✓ Με την υπ’ αριθμ. 2571/18-09-2018 (ΑΔΑ 6ΦΤΠ7Λ7-0ΧΟ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα πρακτικά και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας.    

✓ Στις 11-01-2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
752.628,66 € (με το Φ.Π.Α.),  μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής 
επιχείρησης ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου οκτώ (8) μήνες, 
δηλαδή έως την 11-09-2019. 

✓ Με την υπ’ αριθμ 395962/18-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΦ87Λ7-ΙΟΠ) απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. 

✓ Με την υπ’ αριθμ 2020/05-08-2019 (ΑΔΑ: 9ΤΙΖ7Λ7-ΨΗΓ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του έργου του θέματος για τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 
11-01-2020. 

✓ Με το υπ’ αριθμ 697342/14-11-2019 έγγραφο το ΤΣΔΕΠΑ εισηγήθηκε θετικά για την σύναψη 
της 1ης ΣΣΕ του έργου ποσού 60.739,08 €. 

✓ Ο ανάδοχος με την από 25-11-2019 αίτησή του (πρωτ. ΔΤΕΠΑ 764711/25-11-2019) ζήτησε 
παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά (3) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή  μέχρι  τις 30-
04-2020 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις  (3) μήνες και είκοσι (20) 
ημέρες, δηλαδή  μέχρι  την 30-04-2020 
Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβίας είναι κυρίως εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής της 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζωγράφου. Οι 
δρόμοι επέμβασης ανήκουν τόσο στο βασικό όσο και στο Δημοτικό δίκτυο. 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 70% του φυσικού αντικείμενου του έργου.  
Εκκρεμεί όμως η έγκριση του 2ου ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης ΣΣΕ  η οποία  συμπεριλαμβάνει 

α) συμπληρωματικές ποσότητες του άρθρου «Προσαύξησης της υπάρχουσας τιμής απόξεσης 
ασφαλτικού οδοστρώματος» που προέκυψαν από αυξημένες ανάγκες για συντήρηση και είχε 
αρχικά συμπεριληφθεί σαν Νέα Τιμή στον εγκεκριμένο 1Ο ΑΠΕ του έργου. Εργασία που  κρίθηκε 
απαραίτητο να επεκταθεί σε όλες της επιφάνειες, που θα γίνει συντήρηση του ασφαλτικού τους 
οδοστρώματος, προκειμένου να απομακρυνθούν σαθρές στρώσεις ασφαλτομίγματος και να 
εξασφαλιστεί η στερεότητα του παλαιού οδοστρώματος και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
οδού καθώς και β) απολογιστικές εργασίες υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων 
(Α.Ε.Κ.Κ.). Συγκεκριμένα το υπάρχων στην μελέτη κονδύλι απολογιστικών εργασιών δεν κάλυπτε 
το προβλεπόμενο ποσό του υποβληθέντος σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ΣΔΑ, το οποίο αναλύει 
το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.). Επίσης η δαπάνη αυτή 
δεν έχει συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. Εκτιμάται ότι για την  έγκριση του 2ου 
ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ  απαιτείται το χρονικό διάστημα δυο μηνών περίπου γεγονός θα 
προκαλέσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.. 

Επιπροσθέτως κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Δήμος Ζωγράφου κοινοποίησε στον 
ανάδοχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις αιτήσεις τριών εταιρειών οι οποίες κατασκευάζουν, οι μεν 
δύο αγωγούς και συνδέσεις φυσικού αερίου , η δε τρίτη δίκτυο οπτικών ινών, σε όλη την έκταση 
του Δήμου. Όπως έγινε φανερό και με τις τρεις εταιρίες υπήρχε  εμπλοκή σχεδόν σε όλους τους 
δρόμους οι οποίοι έπρεπε να κατασκευαστούν από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου.  

ΑΔΑ: Ψ7ΙΗ7Λ7-ΨΤ4



 3 

Για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, η ανακατασκευή των ασφαλτοστρώσεων των 
οδοστρωμάτων έπρεπε να γίνεται μετά την περαίωση των υπό κατασκευή υπογείων δικτύων. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα μακρά διαστήματα κατά τα οποία δεν ήταν δυνατόν η εργασία σε κανένα από 
τους δρόμους της εργολαβίας αφού με την περαίωση των δικτύων ξεκινούσε άμεσα η εκτέλεση των 
συνδέσεων που γίνονταν σταδιακά και σύμφωνα με τις αιτήσεις των κατοίκων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθεί  
διάστημα περίπου τριών (3) μηνών και είκοσι (20) ημερών πέρα της συμβατικής προθεσμίας 
περαίωσης. 

 
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  

Επειδή : 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 147 
του Ν.4412/16 (ΚΔΕ). 

2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των τριών (3) μηνών και είκοσι (20) 
ημερών, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»  αναδόχου εταιρείας  ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. μέχρι την 30/04/2020, δηλαδή κατά 
τρεις (3) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»  αναδόχου εταιρείας  ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. μέχρι την 30/04/2020, δηλαδή κατά 
τρεις (3) μήνες και είκοσι (20) ημέρες. 
 
 

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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