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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. 3149/2019 
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  40ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας 
οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείαs Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.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. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010.  
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2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», του Ν. 1418/84 και τα 
εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.2229/94, τα 
Π.Δ. 368/94, 286/94 και το Ν.2576/98, το Ν.2940/01 κλπ. 

3. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το άρθρο 48 παρ. 8, 9 και 10 του Ν. 3669/2008. 
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας. 
6. Τη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι “ οκτώ (8) μήνες ” από την υπογραφή 

της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 10/01/2017. 
7. Την με αριθμό 1851/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΣΦ7Λ7-ΦΒΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι μέχρι 30/12/2019. 

8. Ο ανάδοχος με την από 12.12.2019 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της 
Γέφυρας Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη τον 
υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου προκειμένου να αντιμετωπισθούν πλημμυρικά 
προβλήματα που επηρρεάζουν την ασφάλεια της Γέφυρας. 
   
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 301.947,60 € (με Φ.Π.Α.) 
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 22-12-2015. 
3. Με την υπ’ αρ. 23/14-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΗΞ7Λ7-Ψ59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ατττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».  

4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 9/05/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με 
την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 301.947,60 €, ήτοι: δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 
και απρόβλεπτα) :214.473,76 €, απολογιστικά 27.239,59 €, αναθεώρηση:   3.772,50 € και ΦΠΑ 
23% 56.461,75 €, δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,32%. 

5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή προθεσμία 
περάτωσης έως την 10/01/2017. 

6. Με την με αριθμό 883/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΑΙ7Λ7-Σ46) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά εκατόν είκοσι 
(150) ημέρες ήτοι μέχρι 01/09/2019. 

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 65239/5-3-2019 Εισήγησή της εισηγήθηκε την 
έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης του έργου 
«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» συνολικής δαπάνης Κύριας 
Σύμβασης ποσού 417.872,80 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (αυξημένο από την αρχική), και 
συνολικής δαπάνης με τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 477.087,13 € με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 

8. Με την πράξη 2/ΕΗΔ της 9ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ της 16/5/2019 δόθηκε :  
α) σύμφωνη γνώμη για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του έργου β) 
θετική γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου γ) θετική γνώμη για τη σύναψη της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος. 

9. Με την υπ' αρ. 1368/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΨΠ7Λ7-ΞΤΓ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 
Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε τον 2ο Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ.Ε του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα 
περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 417.872,80 € 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (αυξημένο από την αρχική), και συνολικής δαπάνης με τη 
Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 477.087,13 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

10. Με την με α.π. 318352/25-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙ77Λ7-4ΞΗ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η 
τροποποίηση οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων για το τμήμα του αγωγού ομβρίων D800mm 
επί των οδών Στ. Σαράφη και Αφροδίτης, μήκους 160μ περίπου, (από Καλατζάκου έως Μ. 
Καραολή) για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη». 

11. Με την με αριθμό 989/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η υπογραφή του 
υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της εταιρείας «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ». 
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12. Ο ανάδοχος με την από 12.12.2019 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως την 31.05.2020.  

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 30-12-2019 σύμφωνα 
με την υπ. αρ. 1851/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου στο 92% του συνολικού 
φυσικού αντικειμένου του έργου. Παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη της 
τροποποίησης της μελέτης, προκειμένου να παροχετευτούν τα όμβρια ύδατα της οδού Καλαντζάκου 
στον κατασκευασμένο αγωγό ομβρίων της οδού Μιχάλη Καραολή. 

Πιο συγκεκριμένα μετά την διαπίστωση των προβλημάτων που υπήρχαν με τον αγωγό που 
διέρχεται κάτω από την γέφυρα, ο οποίος δεν είχε ληφθεί υπόψη στην αρχική μελέτη, του υφιστάμενου 
ρέματος, αλλά και του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Μιχάλη Καραολή ήταν 
αδύνατη η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει τροποποίηση μελέτης 
προκειμένου να βρεθεί η λύση για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων της οδού Καλαντζάκου. Η 
μελέτη και η προτεινόμενη λύση συμπεριελήφθησαν στον 2ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 
υπ' αρ. 1368/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

Έως την 31-12-2019 όπου είναι η λήξη του έργου δε θα έχουν τελεστεί οι εργασίες που 
αφορούν την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τους εξής λόγους: 

Για την ολοκλήρωση του έργου της 1ης ΣΣΕ απομένει η κατασκευή των κάτωθι τμημάτων:  
α) αγωγός διατομής D800mm μήκους 85,00μ. περίπου στην οδό Αφροδίτης από Μιχάλη 

Καραολή έως την οδό Στέφανου Σαράφη και  
β) αγωγός διατομής D800mm μήκους 73,00μ. περίπου στην οδό Στ. Σαράφη από Αφροδίτη 

έως την οδό Καλαντζάκου. 
Οι εργασίες που αφορούν τους παραπάνω κλάδους για να ολοκληρωθούν απαιτούν 150 

ημέρες από την έναρξή τους συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και των 
ημερών του χειμώνα όπου λόγω της μορφολογίας του εδάφους δεν μπορούν να εκτελούνται εργασίες 
κατά τις βρόχινες ημέρες και τρείς ημέρες μετά από αυτές.   

Την 05-03-2019 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης 
ΣΣΕ.  Την 16-05-2019 το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της μελέτης με 
την πράξη 2/ΕΗΔ. Την 22-05-2019 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τον 2ο 
ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ. Την 25-06-2019 η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την 
τροποποίηση της οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων για το τμήμα του αγωγού ομβρίων D800mm επί 
των οδών Στ. Σαράφη και Αφροδίτης, μήκους 160μ περίπου (από Καλατζάκου έως Μ. Καραολή).  

Με το α.π. 372082/11-7-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ απεστάλησαν στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
για τον Προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου. 

Με την υπ΄αριθ. 684/2019 πράξη του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβλήθηκε η 
έκδοση οριστικής Πράξης επί της νομιμότητας του σχεδίου της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου και ζητήθηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία. 

Με το α.π. 11312/3-10-2019 (α.π. ΔΤΕΠΑ 600253/4-10-2019) έγγραφό του ο Δήμος Αγίας 
Βαρβάρας απάντησε στα ερωτήματα που αφορούν στη σύνταξη και έγκριση της αρχικής μελέτης, 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 684/2019 πράξη του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Την 12-11-2019 η Υπηρεσία μας κατέθεσε στο Ελεγκτικό Συνέδριο- Έ Κλιμάκιο τα 
συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του 2ου ΑΠΕ και 
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου. 

Με την με αριθμό 989/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η υπογραφή του 
υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της εταιρείας «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ». 

Δεδομένων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι για την έναρξη των εργασιών που 
αφορούν την 1η ΣΣΕ, μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την 
Νομική υπηρεσία της Περιφέρειας, έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης από το νομικό τμήμα της 
εταιρείας «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ», έκδοση εγγυητικής επιστολής αλλά και την εορταστική περίοδο, εκτιμάμε 
ότι η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να είναι πριν την 30/12/2019.   

Τα ανωτέρω προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου για τις οποίες ο 
Ανάδοχος δεν ευθύνεται αποκλειστικώς και ως εκ τούτου δύναται να χορηγηθεί παράταση της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά την περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 
του Ν.3669/2008. 

ΑΔΑ: Ω7Ι97Λ7-53Β



 4 

Ο ανάδοχος με την από 12.12.2019 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και επειδή πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά 
σημαντικό, αφού άπτεται της ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία έχει να επισημάνει ότι πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και κρίνει εύλογο το αίτημα 
του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως την 
30.05.2020.   
 
ΕΠΕΙΔΗ 

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα. 
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τόσο του αναδόχου όσο και της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας. 
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν σήμερα. 
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και 

η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι 
έως την 30.05.2020.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά 
έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως την 30.05.2020 
για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό. 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά 
έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως την 30.05.2020. 
 
 
 
 

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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