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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 216/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 50ο  

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης 
«Εκπόνηση μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη έμπροσθεν του 
Δημαρχείου Κορυδαλλού», συμβατικής αμοιβής 18.321,20 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου ένωσης 
οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, βάσει της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 52259/21-1-20 εισήγησης της 
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
2. Τον Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

6. Την με αρ. 6/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013) 
σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013. 

7. Τα συμβατικά στοιχεία της υπό εκπόνηση μελέτης και ειδικότερα το Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. 

8. Την από 03-10-2018 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης.  
9. Το με αρ. πρωτ. 194946/08-10-2018 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας για τον ορισμό 

επιβλεπόντων της μελέτης.   
10. Την με αρ. πρωτ. 211983/05-11-2018 απόφαση του Τμήματος Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 

Πειραιώς και Νήσων για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης. 
11. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, 

στην 24η Συνεδρία/ 06-12-2018/ Θέμα 8ο, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
εκπόνησης σταδίου μελέτης καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου 
της μελέτης.  

12. Την με αρ. 3790/18-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση παράτασης 
προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης καθώς και της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έναν (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 03-08-2019. 

13. Την με αρ. πρωτ. 2961/17-01-2019 απόφαση του Τμήματος Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων για την έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης.  

14. Την με αρ. πρωτ. 17552/18-01-2019 εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έναρξη του 
σταδίου της προμελέτης.  

15. Την με αρ. πρωτ. 17743/24-01-2019 απόφαση του Τμήματος Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων για την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης. 

16. Το με αρ. πρωτ. 171611/09-05-2019 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την αντικατάσταση 
επιβλέπουσας της στατικής μελέτης.   

17. Το με αρ. πρωτ. 197250/17-05-2019 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας σχετικά με 
παρατηρήσεις επί του σταδίου της από 18-03-2019 υποβληθείσας προμελέτης.    

18. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/274350/195350/4357/24-05-2019 έγγραφο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. 

19. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/259582/27186/4355/12-06-2019 έγγραφο 
της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. 

20. Την με αρ. πρωτ. 381636/15-07-2019 διαβίβαση του από 28-06-2019 πρακτικού του 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Πειραιά σχετικά με την εξαίρεση της μελέτης του θέματος από αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό. 

21. Το με αρ. πρωτ. 387386/16-07-2019 έγγραφο προς τον Δήμο Κορυδαλλού, με το οποίο 
διαβιβάσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη προς έγκριση.  

22. Το με αρ. πρωτ. 130/30-07-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Πειραιά, με το 
οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού 12 θέμα 8/25-07-2019.  
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23. Την υπ΄αριθ. 1999/05-08-2019 (ΑΔΑ:ΨΧΣΥ7Λ7-2ΨΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης 
κατά εβδομήντα (70) ημέρες, μέχρι την 12-10-2019. 

24. Την με αρ. πρωτ. 560060/23-09-2019 απόφαση του Τμήματος Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων για την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης. 

25. Την υπ΄αριθ. 2593/15-10-2019 (ΑΔΑ:61Ι87Λ7-ΡΡΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης 
κατά δύο (2) μήνες, μέχρι την 12-12-2019. 

26. Το με αρ. πρωτ. 695243/05-11-2019 έγγραφο προς τον Δήμο Κορυδαλλού, σχετικά με την 
αναμονή έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης. 

27. Την υπ΄ αριθ. 2951/26-11-2019 (ΑΔΑ:6Ω1Ο7Λ7-Ι9Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης 
κατά δύο (2) μήνες, μέχρι την 12-02-2020. 

28. Το με αρ. πρωτ. 47636/20-01-2020 έγγραφο προς τον Δήμο Κορυδαλλού, για τη γνωμοδότηση 
σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη. 

29. Την από 20-01-2020 αίτηση παράτασης της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων. 
30. Την με αρ. πρωτ. 51522/21-01-2020 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Η σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, που αφορά στην κατασκευή 
πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη έμπροσθεν του Δημαρχείου  Κορυδαλλού, 
υπεγράφη στις 03-10-2018. 

2. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες, 
ήτοι δυο (2) μήνες για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής επεξεργασίας, δυο (2) μήνες για 
την ολοκλήρωση  της προμελέτης και δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωση της οριστικής 
μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, τη σύνταξη του ΣΑΥ-ΦΑΥ και των τευχών 
δημοπράτησης. 

3. Με την με αρ. 3790/18-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 
της προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης καθώς και της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έναν (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 03-08-
2019, ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής  (24η Συνεδρία/ 06-12-2018/ Θέμα 8ο). 

4. Η προκαταρκτική μελέτη εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 2961/17-01-2019 απόφαση του 
Τμήματος Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

5. Η προμελέτη εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 320200/26-06-2019 απόφαση του Τμήματος 
Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

6. Με την υπ΄ αριθ. 1999/05-08-2019 (ΑΔΑ:ΨΧΣΥ7Λ7-2ΨΨ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης 
κατά εβδομήντα (70) ημέρες, μέχρι την 12-10-2019. 

7. Με την υπ΄ αριθ. 2593/15-10-2019 (ΑΔΑ:61Ι87Λ7-ΡΡΠ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης 
κατά δύο (2) μήνες, μέχρι την 12-12-2019. 

8. Με την υπ΄ αριθ. 2951/26-11-2019 (ΑΔΑ:6Ω1Ο7Λ7-Ι9Τ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου της μελέτης 
κατά δύο (2) μήνες, μέχρι την 12-02-2020. 

9. Το χρονοδιάγραμμα της μελέτης προέβλεπε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τη λήψη 
όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για την υλοποίηση του έργου. Η λήψη των ανωτέρω 
εγκρίσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί έως σήμερα, διότι ο Δήμος Κορυδαλλού δεν 
έχει εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη, που είναι προϋπόθεση για τη διαβίβαση της μελέτης 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την επανυποβολή της μελέτης στο Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής, αφού ολοκληρωθούν οι προηγούμενες εγκρίσεις και εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αλλαγής του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, όπως ζητήθηκε με το πρακτικό 12 θέμα 
8/25-07-2019.  

10. Η κυκλοφοριακή μελέτη διαβιβάστηκε στον Δήμο Κορυδαλλού προς έγκριση από το Δ.Σ. του 
Δήμου, με το με αρ. πρωτ. 387386/16-07-2019 έγγραφό μας. Με τα με αρ. πρωτ. 695243/05-
11-2019 και 47636/20-01-2020 έγγραφά μας προς τον Δήμο Κορυδαλλού ζητήσαμε εκ νέου 
την άμεση γνωμοδότηση σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να προχωρήσουμε στις 
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διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης. Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την πάροδο 6 
μηνών από τη διαβίβαση της μελέτης, δεν έχει απαντήσει ακόμη. 

11. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016: «Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο 
έναρξης της μελετητικής δράσεις σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, 
ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και 
έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. 

12. Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων υπέβαλε την 20-01-2020 αίτηση παράτασης. 
13. Η καθυστέρηση στη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων θα επιφέρει και αντίστοιχη 

καθυστέρηση στη συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης, η οποία 
υπολογίζεται σε δύο (2) μήνες. Η καθυστέρηση που προέκυψε δεν αφορά σε υπέρβαση και 
του καθαρού χρόνου, επομένως δεν απαιτείται γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Η 
καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου, δύναται να 
χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 
όπου αναφέρεται ρητώς: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και  με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον 
οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου». 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 
την 12-04-2020, για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ. 
Λαμπράκη έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορυδαλλού, συμβατικής αμοιβής 18.321,20 € με το 
Φ.Π.Α., αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 

την 12-04-2020, για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ. 
Λαμπράκη έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορυδαλλού, συμβατικής αμοιβής 18.321,20 € με το 
Φ.Π.Α., αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». 

      
 

 
 

    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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