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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2800/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 52ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής» (κωδικός 2017ΕΠ58500020) 
προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 
δ.τ. Green Construction». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• 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 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
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. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
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1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..  

3. Του 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 δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/20005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

5. Της υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ5850020 (ως 

υποέργο) του Π.Δ.Ε, προϋπολογισμού 500.000,00€ 
2. Την με αρ. 1475/07-06-2021 (ΑΔΑ: 64ΑΓ7Λ7-ΝΙΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν: α)οι όροι της διακήρυξης, β) η αποστολής της 
περίληψης για δημοσίευση και γ)της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού.   

3. Την υπ’ αρ. 327/2020 (ΑΔΑ: 645Ν7Λ7-4ΟΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δ.τ. Green Construction» 
με τελική δαπάνη 309.963,28 € με ΦΠΑ 24%,  εκ των οποίων για  εργασίες :184.115,09€, για  Γ.Ε. 
&Ο.Ε.18%: 33.140,72€ για Απρόβλεπτα15%: 32.588,37€  για Αναθεώρηση: 126,21 € και Φ.Π.Α. 
24%: 59.992,89€  

4. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 22-06-2020 συνολικού ποσού 309.963,28 € 
με ΦΠΑ 

5. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος. 
6. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 12 μήνες  (22/06/2021). 
7. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 20,64 % των εργασιών  σύμφωνα με το 2ο ΠΠΑΕ και τις 

αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και έχει πιστοποιηθεί συνολικό ποσό 
32.458,59€ 

8.  Η με αρ. πρωτ. 433726/25-06-2020 αίτηση του αναδόχου για την έγκριση μελέτης προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

9.  Η με αρ 255/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί λήψης μέτρων 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Αττικής, που 
περιλαμβάνουν νησίδες στις οποίες θα εκτελεσθούν εργασίες στα πλαίσια του έργου: 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής»  

10. Την με αρ. πρωτ. 837517/30-10-2020 διαβίβαση της 255/2020 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την συνημμένη προς έγκριση μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη   Διοίκηση Αττικής. 

11. Την με αρ. 939/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ4Π7Λ7-ΓΕΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Αττικής» κατά 6 μήνες  έως την 22/12/2021. 

12. Το γεγονός ότι με την αρ. 92916/02-08-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της 
εγκρίθηκε η εργοταξιακή σήμανση και οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατάληψης 
οδοστρωμάτων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής» 

13. Την με αρ. πρωτ. 19322/29-09-2021 απόφαση χορήγησης αδείας της Διεύθυνσης Τροχαίας 
Αττικής προσωρινών ρυθμίσεων  για την εκτέλεση του ως άνω έργου. 

14. Την με αρ. πρωτ. 983873/19-11-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 7 μήνες μέχρι την 
22/07/2022. 
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ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ 
1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου». 

2.    Η άδεια της Τροχαίας Αττικής εκδόθηκε στις 29-09-2021  ώστε να ξεκινήσουν να εκτελούνται          
εργασίες.  

1. Η  καθυστέρηση  που προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών του 
έργου μέχρι την 29/09/2021, δεν ήταν  υπαιτιότητα του αναδόχου. 

2. Λόγω της παρατεινόμενης πανδημίας Covid-19, δημιουργήθηκαν προβλήματα καθυστερήσεων   
στην προμήθεια των δομικών υλικών από την  ελεύθερη αγορά και δυσλειτουργία των διαφόρων 
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης Αττικής εξαιτίας των 
μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό ή την εκδήλωση  της νόσου.  

3. Η παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας 
εγκρίνονται “με αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

                              
                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  
  Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με 

αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων 
επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής», (κωδικός 2017ΕΠ5850020) 
προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε δ.τ. Green Construction», κατά 7 μήνες έως την 22/07/2022, για του λόγους που αναφέρονται 
παραπάνω. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με 
αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων 
επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής», (κωδικός 2017ΕΠ5850020) 
προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε δ.τ. Green Construction», κατά 7 μήνες έως την 22/07/2022, για του λόγους που αναφέρονται 
παραπάνω. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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

 
 

ΑΔΑ: 63ΠΙ7Λ7-ΔΜΘ


		2021-12-10T12:55:18+0200
	Athens




