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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. 218/2020 

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 52ο  

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 5 «Εργασίες μετατόπισης 
δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», της ενταγμένης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ 
(ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», στο ΕΠ Αττικής 2007-
2013, προϋπολογισμού µμελέτης 498.500,00 € αναδόχου εταιρείας «ΛΑΖΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε.» 
 
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. 60024/23-1-20 εισήγησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τον τροποποιημένο οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.121/2018 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1661/τ.Β’/11.05.2018), όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

4. Την  µε  αρ.  6/2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 
από 01-01-2011. 

5. Το Π.∆. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 
(Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων 
έργων». 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 

8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσίων έργων». 
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
10. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
11. Το από  04/01/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 204.385,00 € με το Φ.Π.Α. 
12. Την συμβατική προθεσμία του έργου η οποία έληγε στις 04-01-2017 
13. Την υπ΄αριθμ.3100/2016 (68Η Συνεδρίαση / 22.12.2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31.12.2018. 
14. Την υπ΄αριθμ.1607/2018 (33Η Συνεδρίαση / 12.06.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου από την εταιρεία «ΛΑΖΑΡ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε». 

15. Την  υπ' αρ. 3940/31-1-2019 5η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ).", 
ενταγμένης πράξης στο του Ε.Π. "Αττική". Με την ως άνω πράξη  τροποποιήθηκε το φυσικό 
αντικείμενο του έργου του θέματος περιλαμβάνοντας 8,95 km από τα 20,2 km που 
περιελάμβανε η αρχική πράξη. Συγκεκριμένα η συγχρηματοδοτούμενη πράξη περιέλαβε το 
τμήμα από τη Χ.Θ. 0+000 εως τη Χ.Θ. 11+603, εξαιρουμένου του οικισμού της Καλλονής. 

16. Την υπ΄αριθμ.3891/2018 (80Η Συνεδρίαση / 28.12.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31.12.2019. 

17. Την με αριθ. πρωτ. 895/20-03-2019 δήλωση ολοκλήρωσης της Περιφερειάρχη Αττικής 
σύμφωνα  με την οποία επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της πράξης με κωδικό MIS 379433 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 5η τροποποίηση. 

18. Την υπ’ αριθ. 58262/31-05-2019 (ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης με την οποία το υπόλοιπο τμήμα του έργου (το οποίο απεντάχθηκε με την υπ' αρ. 
3940/31-1-2019 5η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ 
(ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»), εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής. 

19. Tην από 20/12/2019 αίτηση της αναδόχου «ΛΑΖΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», με την οποία 
αιτείται τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 31-12-2020 

20. Την υπ’ αρ. 866904/27-12-2019 θετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος 

21. Την με αρ. πρωτ. 866918/27-12-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. με την οποία χορηγήθηκε 
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-1-2020 μέχρι να εκδοθεί η σχετική 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

 
1. Το έργο του θέµατος αποτελεί το 5ο υποέργο της ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. Αττική 2007-

2013 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  Ο∆ΟΥ  ∆ΡΥΟΠΗΣ  (ΚΟΜΒΟΣ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ)  –  ΓΑΛΑΤΑΣ 
(∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»  

2. Με την υπ' αρ. 3940/31-1-2019 5η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»), 
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τμήμα του έργου απεντάχθηκε από την πράξη. 
3. Με την με αριθ. πρωτ. 895/20-03-2019 δήλωση ολοκλήρωσης της Περιφερειάρχη Αττικής 

επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ).", 
με κωδικό MIS 379433, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 5η τροποποίηση.  

4. Με την υπ’ αριθ. 58262/31-05-2019 (ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης το υπόλοιπο τμήμα του έργου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Η ανάδοχος  εταιρεία «ΛΑΖΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με την από 20/12/2019 αίτησή της, 
ζητά τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 31-12-2020, καθώς οι εργασίες 
μετατόπισης των δικτύων του οδοφωτισμού, στα τμήματα της οδού ακολουθούν ή γίνονται 
παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου της οδοποιίας. Κατά συνέπεια το έργο του 
θέματος ακολουθεί την εξέλιξη του κυρίως έργου της οδοποιίας. 

6. Το έργο  "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ 
(ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)", αναμένεται να ολοκληρωθεί την 30-6-2021. 

7. Η προκαλούµενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συµβατικών εργασιών για τους ανωτέρω 
λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση 
χορηγείται «µε αναθεώρηση», σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση της  παράτασης µε αναθεώρηση, της συνολικής προθεσµίας του υποέργου 5: 
«Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», με MIS 379433, της ενταγμένης πράξης: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»,  αναδόχου  εταιρείας  ΛΑΖΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.,  έως  την 31-12-
2020. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της  παράτασης µε αναθεώρηση, της συνολικής προθεσµίας του υποέργου 5: 
«Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», με MIS 379433, της ενταγμένης πράξης: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»,  αναδόχου  εταιρείας  ΛΑΖΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.,  έως  την 31-12-
2020. 

 

 

  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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