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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. 1423/2021 
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 57ο  
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, αναδόχου εταιρείας 
ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. 
 
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 Παγωτέλη  
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)». 
3. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

(ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

5.    To N. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42) 
αρμοδιότητας των Περιφερειών» 

7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
8. Το από 26/10/17 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού  395.671,93 € με το Φ.Π.Α. 
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο 

είχε συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή έως την 26/04/2019. 
10. Την με αριθ. 1197/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 26/10/2019. 
11. Την με αριθ. 2650/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 26/04/2020. 
12. Την με αριθ. 757/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 26/10/2020. 
13. Την με αριθ. πρωτ. 778070/13-10-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.&Ν. με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 31/12/2020. 
14. Την με αριθ. 2774/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 
30/04/2021. 

15. Την με αριθ. πρωτ. 349767/29-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.&Ν. με την οποία εγκρίθηκε 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 30/06/2021. 

16. Την από 31/05/2021 (αριθ. πρωτ. 432459/31-05-2021) αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την 
χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά την κρίση της Υπηρεσίας.   

17. Την από 24/06/2021 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 
της παράτασης της προθεσμίας. 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 31/05/2021. 
2. Με την από 31/05/2021 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης έναντι του Νεκροταφείου Γαλατά.  

3. Κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος προέκυψε η ανάγκη κατασκευής τοιχίου στη θέση 
Νεκροταφείο Γαλατά για την αποκατάσταση βλάβης λόγω διάβρωσης από την επίδραση του 
κυματισμού. Στα πλαίσια της κατασκευής του τοιχίου πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες 
για την κατάληψη του οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Νο 58.  

4. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 117746/10-02-2021 έγγραφό της, η Υπηρεσία διαβίβασε στην Δ/νση 
Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κυκλοφοριακή μελέτη και τεχνική 
έκθεση προς έγκριση προκειμένου να εκδοθεί άδεια κατάληψης οδοστρώματος με προσωρινή 
διακοπή της μιας λωρίδας της επαρχιακής οδού η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.  

5. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 500631/17-06-2021 έγγραφό της, η Υπηρεσία εισηγήθηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για 
την κατασκευή του ως άνω τοιχίου. 

6. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια και ως εκ τούτου δεν δύνανται να 
εκτελεστούν  οι εργασίες για την κατασκευή του εν λόγω τοιχίου. 
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7. Η Υπηρεσία κρίνει ότι διάστημα έως την 10/10/2021 είναι εύλογο για την ολοκλήρωση της 
έγκρισης και αδειοδότησης της μελέτης καθώς και της κατασκευής του τοιχίου. Με την 
κατασκευή του υπόψη τοιχίου ολοκληρώνεται η εργολαβία και δεν εκκρεμούν άλλες εργασίες. 

8. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.  

9. Η Δ/νουσα Υπηρεσία με την από 24/06/2021 εισήγησή της εισηγήθηκε την έγκριση της 
παράτασης της προθεσμίας. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 
Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου  «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε., έως την 
10/10/2021. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου  «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε., έως την 
10/10/2021. 

 
 

 
 

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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