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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1420/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 54ο  
Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ», αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ και Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.», σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

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 Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ 
Καλογερόπουλο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. Του Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376, ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο 

Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας 
για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

3. Της υπ. αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στην τροποποίηση -
επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και 
της Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. IΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Η μελέτη αφορά στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» με τίτλο «Τεχνική  

Υποστήριξη ωρίμανσης του έργου Ανάπλασης των οδών Ομήρου και Παλαιολόγου» συντάχθηκε 
με μέριμνα του Δήμου Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 94/2015 απόφαση του Δήμου.  

2. Με την υπ΄αριθμ. 1742/29-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις 
εφημερίδες και η σύσταση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το εν θέματι έργο. 

3. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου διενεργήθηκε στις 13-09-2016. Με τα υπ. αρ. 
πρωτ. 182107/03-10-2016 και 184550/06-10-2016 αναφορές του προέδρου της επιτροπής του 
διαγωνισμού του έργου υποβλήθηκαν αντίστοιχα το από 03-10-2016 1ο πρακτικό διαγωνισμού 
του έργου και ο φάκελος δημοπρασίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή.  

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε με την υπ. αρ. 2349/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινοπραξία των εταιρειών «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» και 
«Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,06% που αντιστοιχεί σε 
συνολική δαπάνη: 1.350.558,25€, ήτοι δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα): 
1.085.922,22€, απολογιστικά 3.163,32€, αναθεώρηση 74,34€ και ΦΠΑ 24,00% 261.398,37€. 

5. Την 15-05-2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της Κοινοπραξίας των εταιρειών «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» και «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τεσσάρων (24) μήνες ήτοι 
έως τις 15-05-2019. 

6. Με την υπ΄αριθμ. 110283/01-06-2017/ΔΤΕΠΑ απόφαση της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής ενεκρίθη το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

7. Με την υπ’ αριθμ. 159408/28-07-2017/ΔΤΕΠΑ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής ενεκρίθη το 1ο Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου, χωρίς παράταση 
της συνολικής προθεσμίας. 

8. Με το από 12-01-2018 έγγραφό της (υπ’ αριθμ.. πρωτ. 9628/12-01-2018/ΔΤΕΠΑ), η ανάδοχος 
Κοινοπραξία υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή 
του 1ου λογαριασμού.  

9. Με την με αρ. πρωτ. 9628/22-01-2018/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π. Απόφαση, έγινε αποδεκτή η Ειδική Δήλωση 
Διακοπής Εργασιών. 

10. Με την με αρ. πρωτ.37586/21-02-2018/ΔΤΕΠΑ Απόφαση έγινε η άρση της από 12-01-2018 
Διακοπής Εργασιών, μετά την πληρωμή του 1ου λογαριασμού.  

11. Με την υπ΄αρ.πρωτ. 152623/01-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΗΤ7Λ7-ΜΒΠ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε 
ο   1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου του θέματος, 
συνολικής δαπάνης 1.350.558,25 € ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη. 

12. Με την υπ΄αριθμ. 2960/2018/16-10-2018 Απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της 
συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημέρες ήτοι 
μέχρι 30-09-2019. 
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13. Με την υπ΄αριθμ. 2111/2019 Απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση,  κατά εκατόν σαράντα τρεις (143) ημέρες ήτοι μέχρι 20-
02-2020. 

14. Με την υπ’ αριθμ. 403/2020 Απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα ημέρες (180 ημέρες) ήτοι έως τις 
18-08-2020. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 1534/2020 Απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι δύο ημέρες (122 ημέρες) ήτοι έως τις 
18-12-2020. 

16. Με την υπ’ αριθμ. 2712/2020 Απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά εκατόν δύο ημέρες (102 ημέρες) ήτοι έως τις 30-03-
2021. 

17. Με την υπ’ αριθμ. 741/2021 Απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά εξήντα δύο ημέρες (62 ημέρες) ήτοι έως τις 31-05-
2021. 

18. Με την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/399859/19-06-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, κατά 30 ημέρες (30 ημέρες) ήτοι 
έως τις 30-06-2021. 

19. Ο ανάδοχος με την από 22-06-2021 επιστολή του (αρ.πρωτ. 509910/22-06-2021/ΔΤΕΠΑ) 
αιτήθηκε νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, μέχρι 15-07-2021. 

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην ανάπλαση δύο βασικών οδών του Δήμου της Ν. Σμύρνης, της 
οδού Ομήρου από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κ. Παλαιολόγου και την οδό Κ. Παλαιολόγου 
από την οδό Ομήρου έως την πλατεία Χρ. Σμύρνης συμπεριλαμβανομένης της νησίδας –
Παλαιολόγου, Ιωνίας, Κυδωνιών – και των παρακείμενων σε αυτήν δύο ακόμη δρόμων Ιωνίας και 
Κυδωνιών. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί περίπου το 96% του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην οδό Ομήρου και στην οδό Παλαιολόγου (πλην της οριζόντιας 
σήμανσης, και του φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα ) ενώ στην παρούσα χρονική στιγμή, 
εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού των οδών (εσχάρες δέντρων, στάσεις λεωφορείων 
κλπ.).  
Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η ανάδοχος κοινοπραξία με την από 22-06-2021 επιστολή της, αιτείται παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά  15 ημέρες, ήτοι έως την 15/07/2021. 
Ο ανάδοχος στην αίτησή του αναφέρει ότι η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών οφείλεται 
στην τροποποίηση του προγραμματισμού των εργασιών στο διάστημα από 14-06-2021 έως 28-06-
2021, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και στα προβλήματα που προκάλεσε η 
πανδημία του covid-19.  
Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου και την παραπάνω αιτιολόγηση 
της καθυστέρησης από τον ανάδοχο, συμφωνεί ότι η  αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών εντός 
της ισχύουσας εγκεκριμένης παράτασης, οφείλεται στην περιορισμένη εκτέλεση των εργασιών κατά 
την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων από 14-06-2021 έως 28-06-2021 (15 ημέρες), προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των διαγωνιζόμενων και γενικά να περιοριστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο η όποια όχληση, την περίοδο αυτή. 
Συνεπώς συμφωνούμε να γίνει  αποδεκτό το αίτημα της αναδόχου κοινοπραξίας για παράταση 
χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών, που είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση του 
έργου, ήτοι έως τις 15-07-2021. 
 
Κατόπιν των παραπάνω και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 του 
Ν.3669/2008, που αφορά την παράταση προθεσμίας. 

2. Το χρονικό διάστημα των 15 ημερών είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου. 
3. Η αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας οφείλεται στην 

καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από τις προαναφερθείσες αιτίες και δεν είναι αποκλειστικής 
υπαιτιότητας του αναδόχου.  

η Διευθύνουσα Υπηρεσία: 
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α) διατυπώνει τη γνώμη ότι θα πρέπει να εγκριθεί παράταση με αναθεώρηση στη συνολική 
προθεσμία του έργου κατά δέκα πέντε ημέρες (15 ημέρες) ήτοι έως τις 15-07-2021. 
β) αιτείται στην Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση στη συνολική προθεσμία του έργου: ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ», αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ και Ι.Δ. 
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  κατά δέκα πέντε ημέρες (15 ημέρες) ήτοι έως τις 15-07-2021. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης δηλώνει λευκό με την 

παρατήρηση: «Πρόκειται για έργο για το οποίο ψηφίσαμε «λευκό» στη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (5/04/2016) με θέμα την Έγκριση σύναψης και όρων 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για 
την εκτέλεσή του. Η σύμβαση κατασκευής του έργου που υπεγράφη στις 15-05-2017 μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου προέβλεπε προθεσμία αποπεράτωσής του τους 
(24) μήνες δηλαδή μέχρι τις 15/05/2019. Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια κι ενώ το έργο 
δεν έχει ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμα επεισόδιο του σήριαλ των 
παρατάσεων. Η Υπηρεσία συμφωνεί με την αιτιολόγηση του αναδόχου ότι «η αδυναμία 
ολοκλήρωσης των εργασιών εντός της ισχύουσας εγκεκριμένης παράτασης, οφείλεται στην 
περιορισμένη εκτέλεση των εργασιών κατά την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων από 14-
06-2021 έως 28-06-2021 (15 ημέρες)» και προτείνει να γίνει αποδεκτό το αίτημα της αναδόχου 
κοινοπραξίας για παράταση χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών. Αξίζει να 
υπενθυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής (15-12-2020), η υπηρεσία 
απέρριψε το αίτημα του αναδόχου για παράταση πέντε μηνών και αντ’ αυτού πρότεινε 
παράταση τριών μηνών. Τελικά πέρασαν πάνω από έξι μήνες και το έργο δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Θα ψηφίσουμε και πάλι «λευκό». 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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