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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3159/2019 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
18-12-2019. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

  Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 588.136,13 
ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), εργολαβία ΑΠ 101/18, με κωδικό 2015ΕΠ58500005 της ΣΑΕΠ 585. 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Κατριβάνος Γεώργιος 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος περί παράτασης συνολικής προθεσμίας 
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περαιώσεως των εργασιών του έργου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς η συμβατική 
ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου είναι η 2α Δεκεμβρίου 2019, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία. ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
  Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2.  Τα άρθρα 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» και της 
ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 (αριθ. πρωτ. 13400/17-4-2013) της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του 
Υπ. Εσωτερικών. 

2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει 
την σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)») και ειδικότερα το  άρθρο 
147 του υπόψη Νόμου. 

5. Την υπ’ αριθ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
3748/13479 απόφαση έγκρισης της υπ’ αρ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018). 

6. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
7. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 779926/29-11-2019 σχετική αίτηση που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.  
8. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. . 830904/16-12-2019 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών 

Έργων της Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με την οποία εισηγείται τη 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 15-
04-2020. 

 
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω : 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
- Στη ΣΑΕΠ585 του Π.Δ.Ε. έχει συμπεριληφθεί το έργο του θέματος με κωδικό χρηματοδότησης 
2015ΕΠ58500005 (Υποέργο 4) σύμφωνα με την από 31-7- 2017 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:64ΕΞ465ΧΙ8-ΗΒ5), την έγκριση κατασκευής του 
δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 423/2017 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ:ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) και την υπ. αριθμ. 425/2017 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 (ΑΔΑ:6ΥΟΖ7Λ7-ΔI5 ). 
- Τα συνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης και η περίληψη διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 
701/20-03-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Α.Δ.Α. ΩΛ697Λ7-
ΧΟΧ). 
- Με την υπ’ αριθ. 1764/26-06-2018 ( Α.Δ.Α. 993Α7Λ7-Υ6Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας  Αττικής κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου του θέματος και ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με οικονομική προσφορά μέσου 
ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου  49,03%. 
-Η σύμβαση του έργου ποσού 302.704,45 € (με Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 2/10/2018 με προθεσμία 
περαιώσεως των εργασιών δεκατέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι  μέχρι τις 
2/12/2019 και περιλαμβάνει  συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 243.974,38 €, με αναθεώρηση 
142,11 € και Φ.Π.Α. (24%) 58.587,96 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV003774350). 
- Με την υπ’ αριθ. 756/2019 (ΑΔΑ: 64ΒΣ7Λ7-Μ67) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε  η σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου όπως 
περιλαμβάνεται στο  1ο Α.Π.Ε. του  έργου, συνολικής δαπάνης  45.036,45 € εκ των οποίων ποσό 
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17.342,20 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε) , ποσό 2.601,33€ για απρόβλεπτα (15%), ποσό  
16.376,1 € για  απολογιστικές εργασίες αρχαιολογίας  (με  Γ.Ε. & Ο.Ε) και 8.716,73 €  για Φ.Π.Α. 
(24%) ήτοι με  υπέρβαση  από  την  αρχική  σύμβαση σε  ποσοστό 14,88%. 
- Η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου  ποσού 45.036,46 € (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει  
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 36.319,72 €  και Φ.Π.Α. (24%) 8.716,73 € (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005068283), υπεγράφη στις 4/6/ 2019, μετά την υπ’ αριθ. 30/2018  Πράξη της 15ης 
Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
- Εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 347.740,91 € που περιλαμβάνει:  
α). συνολική δαπάνη για την αρχική σύμβαση  ποσού 302.704,45  €, εκ των οποίων για  εργασίες 
(με  Γ.Ε. & Ο.Ε) 238.679,71 €, απρόβλεπτες  δαπάνες  10,62 € , απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  
5.284,05 €, αναθεώρηση 142,11 €, και 58.587,96 €  Φ.Π.Α. και  
β). συνολική δαπάνη για την 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού  45.036,46 €, εκ των οποίων για  
εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε) 19.531,15 €, απρόβλεπτες  δαπάνες 412,38 €,  απολογιστικά (με Γ.Ε. & 
Ο.Ε.) 16.376,19 € και 8.716,73 Φ.Π.Α. (748918/20-11-2019 Απόφαση Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας, ΑΔΑ: 6Κ657Λ7-Τ6Λ). 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
Η εργολαβία περιλαμβάνει τα εξής: 
Επεμβάσεις επισκευής, συντήρησης, αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων κάτω από τις 
γέφυρες και πεζογέφυρες και της θεμελίωσης των βάθρων στα ρέματα :  
-Σαπφούς στο Μαρούσι, στις οδούς Φακίνου και Κέκροπος. 
-Εσχατιάς στο Δήμο Αχαρνών, στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Ευκλείδη και Κασπίας.  
-Ποταμού Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οδό Κίρκης, στο αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ και στο 
αμαξοστάσιο του ΗΛΠΑΠ.  
-Πεντέλης – Μελισσίων – Χαλανδρίου, στην οδό Αλεξανδρουπόλεως.  
-Πικροδάφνης, στα σημεία :Πεζογέφυρα οδού Αμφιτρίτης και υποστύλωμα, Οδογέφυρα Αμφιθέας. 
Πεζογέφυρα οδών Φοινίκων και Αριστείδου, Πεζογέφυρα οδών Έλλης και Κορυζή, Πεζογέφυρα 
οδού Δημοκρατίας, Οδογέφυρα οδού Κουντουριώτου, Πεζογέφυρες οδού Ηπείρου, μεταξύ 
Θερμοπυλών και Αρματωλών, Πεζογέφυρα οδών Ξάνθης – Ηλιακτίδας, Πεζογέφυρα στην οδό 
Ηλείας, Γέφυρα οδών Αγίου Δημητρίου – Οδυσσέα Ανδρούτσου, Πεζογέφυρα οδών Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου και Ευρώτα, Γέφυρα οδών Δράμας και Ματρόζου, Πεζογέφυρα στην οδό Νηρέως. 
Πεζογέφυρα στην οδό Αιγαίου, Αποκατάσταση πρανούς στην οδό Θέμιδος Παλαιού Φαλήρου 
(συμβολή ρέματος Καλογήρων με το ρέμα Πικροδάφνης). 
-Τραχώνων, Αποκατάσταση πρανών στην οδό Αρχαίου Θεάτρου και επεμβάσεις στο γεφυράκι στο 
Βυζαντινό Εκκλησάκι και στην εκβολή στη θάλασσα στο Εκκλησάκι στον Ν.Ο., όπως αυτά 
προβλέπονται στην εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή του έργου. 
Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας με την έγκριση της σύναψης της 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης, συμπεριελήφθησαν και επιπλέον εργασίες αποκατάστασης πρανών για να 
αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη επιδείνωση των βλαβών αντιπλημμυρικών έργων στα σημεία 
επέμβασης και να εξαλειφθούν διάφοροι προκύπτοντες κίνδυνοι. Οι θέσεις επέμβασης και οι 
επιπλέον εργασίες, αναφέρονται παρακάτω: 
- Γέφυρα στην οδό Προπυλαίων και Αγίου Δημητρίου στον Άλιμο. Η εργασία προέκυψε ως 
επείγουσα λόγω μεγάλης ρηγμάτωσης στα βάθρα της γέφυρας. Εκτελέστηκαν εργασίες 
υποστύλωσης, καθαίρεσης του βάθρου, εκσκαφής και ανακατασκευής του φορέα. Για την 
εξασφάλιση της γέφυρας διαμορφώθηκαν οι πτερυγότοιχοι με λιθοδομή, τα κενά επιχώθηκαν με 
κηπόχωμα και έγινε φύτευση. 
- Πρανή στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στον Κηφισό ποταμό. Η εργασία προέκυψε ως επείγουσα 
μετά από έγγραφα του Δήμου, της ΕΥΔΑΠ και της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. 
Πρόκειται για κατάρρευση του πρανούς μήκους τουλάχιστον είκοσι μέτρων, σε όλο το ύψος του 
ποταμού και σε βάθος σχεδόν επτά (7) μέτρων. Έγινε πλήρης επανακατασκευή, κυρίως πλήρωση 
με σκυρόδεμα και λιθορριπή και επένδυση των πρανών με λίθινες πλάκες.  
- Εργασίες στην οδό Θέμιδος. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προμελέτη για την 
αποκατάσταση του πρανούς μέχρι την έναρξη των εργασιών σημειώθηκαν περαιτέρω καταπτώσεις 
πρανών και ιδιαίτερα στα ανάντη, με αποτέλεσμα το πρανές δίπλα στο πεζοδρόμιο να είναι σχεδόν 
κατακόρυφο και τα δέντρα να βρίσκονται σχεδόν στον αέρα. Μετά τον καθαρισμό των 
καταπτώσεων διαπιστώθηκε από την αρχαιολόγο που παρακολουθεί το έργο ότι στην συνέχεια και 
σε επαφή με το έργο υπάρχει τοίχος των κλασσικών χρόνων. Για τον λόγο αυτόν ζητήθηκε από την 
Εφορία Αρχαιοτήτων να εκτελεστούν εργασίες προστασίας, ενώ κρίθηκε ότι τόσο η παρουσία 
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αρχαιολόγου, όσο και η αποτύπωση από εξειδικευμένο μελετητή είναι απαραίτητα για την ανάδειξη 
και προστασία του μνημείου.  
- Επιπλέον εργασίες στην Γέφυρα Αμφιθέας στο Παλ. Φάληρο. 
- Εργασίες αποκατάστασης σε επιπλέον τμήμα του Ρέματος Τραχώνων, στην οδό Αρχαίου 
Θεάτρου στον Δήμο Αλίμου.  
- Εργασίες στο ρέμα Πικροδάφνης. Αποκατάσταση ορισμένων τμημάτων που προβλέπονται από 
την μελέτη. 
 
Στην 1η συμπληρωματική σύμβαση περιελήφθη συμπληρωματική δαπάνη για την αμοιβή του 
αρχαιολόγου, την αμοιβή ορισμένων απολογιστικών εργασιών κατάχωσης  και επιπλέον εργασιών 
αποκατάστασης πρανών όπως αναφέρεται παραπάνω, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επιδείνωση 
των βλαβών των αντιπλημμυρικών έργων και σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαλειφθούν διάφοροι 
κίνδυνοι όπως πτώση πεζοδορμίων ή δένδρων. 
Η Δ/νουσα Yπηρεσία (Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης) του έργου σχετικά με τις μέχρι σήμερα 
εκτελεσθείσες εργασίες, αναφέρει στην εισήγησή της ότι  μέχρι τη συμβατική προθεσμία 
αποπεράτωσης εργασιών του έργου (2 Δεκεμβρίου 2019) είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες της 
εργολαβίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου. 
Σχετικά με τις εναπομείνασες εργασίες η Δ/νουσα Υπηρεσία στην υπόψη εισήγηση αναφέρεται ως 
παρακάτω: 
“Από την Τεχνική Περιγραφή του έργου προβλέπεται η αποκατάσταση των βάθρων και του 
δαπέδου στις γέφυρες του ρέματος Πικροδάφνης στις θέσεις Κουντουριώτου στο Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου και Δράμας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, οι οποίες δεν έγιναν εφικτές λόγω εξάντλησης 
του οικονομικού αντικειμένου.” 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά τέσσερεις και μισό (4 1/2) μήνες ή 135 ημέρες ήτοι μέχρι την 15-04-2020, 
μετά την από  28-11-2019 (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 776384/28-11-2019) σχετική αίτηση του Αναδόχου 
του έργου που ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου και τη με αριθ. 
πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 830904/16-12-2019 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου (Τμ. Ρεμάτων της 
Δ/νσης), ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταπτώσεις και μεγάλες βλάβες που πλέον διαπιστώνονται 
κυρίως στη γέφυρα της οδού Κουντουριώτου και εφόσον υπάρξει οικονομικό περιθώριο στην 
γέφυρα – πεζογέφυρα της οδού Δράμας στο ρέμα της Πικροδάφνης. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης από την ημερομηνία των 
απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και της σύνταξης των τευχών 
δημοπράτησης του έργου, έχει παρέλθει ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα, που έχει ως αποτέλεσμα 
την επιδείνωση των βλαβών των αντιπλημμυρικών έργων και των καταπτώσεων πρανών και κατά 
συνέπεια την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
Στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες:  
- Αποκατάσταση πρανούς στην οδό Θέμιδος στο Ρέμα της Πικροδάφνης. 
- Αποκατάσταση δαπέδου γέφυρας Αμφιθέας στο ρέμα Πικροδάφνης. 
- Αποκατάσταση πρανών στο ρέμα Τραχώνων στην οδό Αρχαίου Θεάτρου στον Δήμο 
Αλίμου. 
- Αποκατάσταση του πρανούς στον Κηφισό. 
- Επισκευή στο γεφυράκι της οδού Προπυλαίων και Αγίου Δημητρίου στον Δήμο 
Αλίμου.  
Η Δ/νουσα Υπηρεσία στην εισήγησή της προσθέτει: 
“Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η παράταση εργασιών του έργου, σε συνδυασμό με την 
πρόταση 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταπτώσεις και 
μεγάλες βλάβες που πλέον διαπιστώνονται κυρίως στη γέφυρα της οδού Κουντουριώτου και 
εφόσον υπάρξει οικονομικό περιθώριο στην γέφυρα – πεζογέφυρα της οδού Δράμας στο ρέμα της 
Πικροδάφνης. Η πρόταση βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη εργολαβία για να ενταχθούν 
οι αποκαταστάσεις, οι εργασίες είναι στο τεχνικό αντικείμενο του έργου και ο ανάδοχος ήδη έχει 
εκτελέσει με έντεχνο τρόπο την αποκατάσταση ανάλογων βλαβών στην γέφυρα της οδού 
Προπυλαίων και της Λ. Αμφιθέας.” 
 
Και επειδή: 
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- Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 830904/16-12-2019 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου,  
απαιτείται να εκτελεστούν περαιτέρω εργασίες στις γέφυρες της οδού Κουντουριώτου και οδού 
Δράμας στο ρέμα της Πικροδάφνης. 
- Η Δ/νουσα Υπηρεσία προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για σύναψη 2ης συμπληρωματικής 
σύμβασης του έργου ώστε να εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες στις προαναφερόμενες θέσεις στο 
ρέμα Πικροδάφνης όπως αυτές περιγράφονται στην υπόψη εισήγησή της. 
- Για τη σύναψη της εν λόγω συμπληρωματικής σύμβασης απαιτείται Πρακτικό θετικής γνώμης από 
το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.,  έκδοση απόφασης έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή και Πράξη του 
αρμόδιου Επιτρόπου του Ελ. Συνεδρίου.  
- Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 
4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
- Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση 
του Αναδόχου. 
- Η ανάδοχος υπέβαλλε τη με αριθ. πρωτ. 776384/28-11-2019 αίτηση για τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας του θέματος.  
- Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη 
Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του 
άρθρου 147 Ν.4412/16, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης). 
- Η Δ/σα υπηρεσία του έργου (Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης) εισηγείται τη  χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερεις και μισό (4 1/2) μήνες ή 135 
ημέρες ήτοι μέχρι την 15-04-2020 (εισήγηση με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 830904/16-12-2019).  
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» , εργολαβία ΑΠ 
101, κατά τέσσερεις και μισό (4 1/2) μήνες ή 135 ημέρες ήτοι μέχρι την 15-04-2020, σύμφωνα 
άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για 
τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 
 
 

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

 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» , εργολαβία ΑΠ 
101, κατά τέσσερεις και μισό (4 1/2) μήνες ή 135 ημέρες ήτοι μέχρι την 15-04-2020, σύμφωνα 
άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για 
τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

 Τα Μέλη  
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αδαμοπούλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 Χρονοπούλου Νίκη 
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