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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. 3150/2019 
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  41ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στην 
ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», κατασκευαστικής 
ΚΞΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 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. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.967.202,35 € (με 
Φ.Π.Α.) 

• Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 01-09-2005. 

• Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7322/30.10.2007 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 
ανάθεση του έργου στην Κ/Ξια  «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. –ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»  Εν συνεχεία, 
εγκρίθηκε η Κατασκευαστική ΚΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1449/11-3-2008 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής.  

• Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 31/10/2007 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με 
την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 14.764.840,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες 
εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), με ΓΕ & ΟΕ, πλέον απροβλέπτων δαπανών 
(9%) ποσού 999.404,90€, αναθεωρήσεων εκτιμώμενου ποσού 144.581,00 και Φ.Π.Α. 19% ήτοι 
ποσού 3.028.376,84€, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25%, με 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου  “είκοσι ένα (21) μήνες” από την υπογραφή της 
σύμβασης, ήτοι μέχρι την 31/07/2009. 

• Με την με αρ. πρωτ. οικ 186239/15-09-2017 Απόφαση (ΑΔΑ : ΩΔΧΧ7Λ7-ΠΓΛ) εγκρίθηκε ο 8ος 
ΑΠΕ, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ & και  η 1η ΣΣΕ   

• Με την με αρ. πρωτ. 15698/23-01-2018 Απόφαση  (ΑΔΑ: 75ΤΙ7Λ7-ΧΔ4) Απόφαση  
τροποποιήθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών  

• Με την υπ’ αριθ. 382/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΠΦ7Λ7/26Δ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η  υποκατάστασης μέλους της ΚΞΙΑΣ. 

• Με την υπ’ αριθμ.  1573/2019 (ΑΔΑ: 6ΥΗΘ7Λ7-ΟΣΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/12/2019, 
συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

• Ο ανάδοχος με την από 29.11.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 778824 /29-11-2019-ΔΤΕΠΑ), ζητάει 
χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 6 μήνες 
(ήτοι έως 30/06/2020 συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας). 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το έργο αφορά στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής  (Χ.Υ.Τ.) στην Ο.Ε.Δ.Α. 
Βορειοανατολικής Αττικής στην θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού.  
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Το αίτημα παράτασης αιτιολογείται από την Ανάδοχο ΚΞΙΑ ως εξής: 
 
Από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του 
έργου  εντός της συμβατικής προθεσμίας (ήτοι έως 30/12/2019).  
 
Ειδικότερα: 
Με την με αρ. πρωτ. 2208/04.01.2019 Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας βεβαιώθηκε η 
τμηματική περαίωση του έργου και συγκεκριμένα των τμημάτων: α) Κατασκευή ΧΥΤ στην ΟΕΔΑ 
Βορειοανατολικής Αττικής και β) Κατασκευή Βόρειας Παράκαμψης Γραμματικού και η δυνατότητα 
εκκίνησης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης. Η δοκιμαστική λειτουργία 
ξεκίνησε την 08.01.2019. 
Με την με αρ. πρωτ. 16817/17.01.2019 ΔΤΕΠΑ  επιστολή  η Ανάδοχος υπέβαλλε δήλωση 
διακοπής των εργασιών του έργου για τους παρακάτω λόγους : α) λόγω  παρεμπόδισης στην 
διενέργεια   της δοκιμαστικής λειτουργίας λόγω  ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα λόγω βίαιων 
επεισοδίων που σημειώθηκαν από κατοίκους που αντιδρούν στη λειτουργία του ΧΥΤ,  β) λόγω  
αδυναμίας ολοκλήρωσης του Νότιου άξονα στη θέση παράκαμψης (η οποία δεν μπορεί να γίνει 
έως ότου  ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες κατά τα νόμιμα για την τροποποίηση της χάραξης)  
και  γ) λόγω αδυναμίας  ολοκλήρωσης της διαπλάτυνσης τμήματος αγροτικής οδού έως ότου 
ολοκληρωθούν σχετικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού     
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Με την με αρ. πρωτ. 22863/23.1.2019 (ΧΓ 634) Ειδική δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία, η 
Ανάδοχος ενημέρωσε για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της 20.1.2019 στη 
Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και την πρόκληση βλαβών. 
Με την με αρ. πρωτ.30155/31.01.2019 (ΧΓ 635) επιστολή και αφού έγινε επίσκεψη επί τόπου του 
έργου, παρουσία εξειδικευμένων στελεχών της προμηθεύτριας εταιρείας, η Ανάδοχος πρέβη  σε 
περιγραφή των βλαβών και αποτίμηση της δαπάνης τους. 
Με την με αρ. πρωτ. 26193/22-03-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. ορίστηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 58, του Ν. 3669/2008. Η 
ως άνω Επιτροπή συνέταξε το από 01.04.2019 σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράψαμε χωρίς 
επιφύλαξη.  
Με την υπ’ αριθμ. 1112/23.04.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η πρόσθετη δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών και με την υπ. αριθμ. 
178631/13.05.2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών. 
Με το με αρ. πρωτ.310278/24.06.2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ,  ενημερώθηκε η Ανάδοχος  ότι το Τμήμα 
Γενικής Αστυνόμευσης της Δ/νσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής έχει εκπονήσει «ειδικό 
επιχειρησιακό σχεδιασμό» για την προστασία των εγκαταστάσεων του ΟΕΔΑ και  η Ανάδοχος 
κλήθηκε  για έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών. 
Με το με αρ. πρωτ. 312530/24.06.2019 (ΧΓ 640) έγγραφο, ενημέρωσε η Ανάδοχος ότι την 
25.6.2019 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν στην  
Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) από την εμπρηστική επίθεση της  20.1.2019.  
Οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών ολοκληρώθηκαν την 8.7.2019, ήτοι διήρκησαν 13 
ημερολογιακές ημέρες. 
Επομένως, από την 05.06.2019 (ημερομηνία που υπεβλήθη το προηγούμενο αίτημα  για 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου – αρ. πρωτ. 255905/05.06.2019) έως 
σήμερα εκτελέστηκαν  εργασίες για 13 ημερολογιακές ημέρες, ενώ τις υπόλοιπες  δεν κατέστη 
δυνατόν να εκτελεστούν  εργασίες, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου.  
 
Οι εργασίες που υπολείπεται να γίνουν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι :                       
α) η ολοκλήρωση του Νότιου άξονα στη θέση της παράκαμψης (η οποία δεν μπορεί να γίνει έως 
ότου εγκριθεί κατά τα νόμιμα η τροποποίηση της χάραξης) και β) η διαπλάτυνση τμήματος 
αγροτικής οδού (η οποία δεν μπορεί να γίνει έως ότου εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού).  Οι 
ανωτέρω εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 3 μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους. 
 
Επίσης, εκκρεμεί η υλοποίηση της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας , η οποία δεν μπορεί να 
συνεχιστεί για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων στη 
λειτουργία του ΧΥΤ. Πάντως, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες υπολειπόμενες εργασίες 
(ολοκλήρωση Νότιου άξονα και διαπλάτυνση τμήματος αγροτικής οδού) δεν επηρεάζουν την 
υλοποίηση της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και μονάδων του ΟΕΔΑ, 
καθώς δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Η δε πρόσβαση στον ΟΕΔΑ γίνεται από τη Βόρεια 
παράκαμψη, η οποία έχει ολοκληρωθεί. 
 
ΕΠΕΙΔΗ 
1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα. 
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
3. Συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
4. Μετά τα παραπάνω, το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική την χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) 
της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες (ήτοι έως 30/06/2020 –συμπεριλαμβανομένης 
της δοκιμαστικής λειτουργίας), υπό τη ρητή προϋπόθεση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε ο εναπομείναν χρόνος να επαρκεί για την εκτέλεση 
των αντίστοιχων εργασιών. 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες ήτοι έως 30/06/2020 
(συμπεριλαμβανομένης της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) του έργου «Κατασκευή Χώρου 
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Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού», με αναθεώρηση, 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 της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες ήτοι έως 30/06/2020 
(συμπεριλαμβανομένης της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) του έργου «Κατασκευή Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού», με αναθεώρηση. 
 
 
 

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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