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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2864/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 61ο   
Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

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. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

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

5. Το Π.Δ. 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. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

7. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
8. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις   
         Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
11. Την με αρ. πρωτ. 265225/22-12-17 απόφαση έγκρισης της μελέτης του θέματος. 
12. Την από 14-06-2018 δημοπράτηση του έργου. 
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
14. Το από 31-12-2018 εργολαβικό συμφωνητικό. 
15. Τη συμβατική προθεσμία του έργου, η οποία λήγει στις 31/12/2021. 
16. Την υπ΄αριθμ. 202436/26.11.2021 αίτηση της αναδόχου «LM CONSTRUCTION AKTE», για 

παράταση έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι την 30-06-
2022. 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των οδικών αξόνων 
“Λεωφ. Α. Παπανδρέου” & “Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα - Λιμάνι 
Κερατσινίου – Σχιστός”», προϋπολογισμού 2.950.000,00€ αφορά: α) τις εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης βλαβών, βελτίωση του οδοστρώματος και των συναφών υποδομών των 
οδικών Αξόνων «Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου» και «Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – 
Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστός» και β) τις εργασίες για τη συντήρηση, 
αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση καθώς και την παρακολούθηση λειτουργίας των Η/Μ 
εγκαταστάσεων των σηράγγων της Δραπετσώνας και Κερατσινίου που ανήκουν στον εν λόγω 
άξονα.  

2. Το έργο αφορά σε εργολαβία συντήρησης και υπάρχουν ακόμη ανεκτέλεστες ποσότητες με τις 
οποίες είναι δυνατή η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και φθορών στις υποδομές 
αρμοδιότητάς μας, 

3. Η διάδοχη εργολαβία συντήρησης είναι σε διαδικασία δημοπράτησης και δεν έχει ακόμη 
αναδειχθεί μειοδότης. 

4. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω έκτακτου συμβάντος που 
προέκυψε από ανατροπή βυτιοφόρου το οποίο μετέφερε φορτίο υγρού ασφαλτικού (μαζούτ), 
είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στα δομικά στοιχεία της οδού Ανδρ. 
Παπανδρέου πριν τη σήραγγα του Κερατσινίου, με συνέπεια την επιτακτική ανάγκη για άμεση 
αποκατάσταση αυτών. 

5. Βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε), προκειμένου να 
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αποκατάστασης των ζημιών που 
προκλήθηκαν από το ανωτέρω τροχαίο ατύχημα, επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου.  
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6. Η ανωτέρω καθυστέρηση στο έργο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου,  η παράταση 
δύναται να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α & 10 του άρθρου 147 του Ν. 
4412/16.   

7. Η ανάδοχος με την από 26/11/2021 αίτησή της ζητά παράταση εκτέλεσης των εργασιών για την 
συνολική συμβατική προθεσμία έως την 30/06/2022. 

8. Η χορήγηση παράτασης έως την 30/06/2022 κρίνεται εύλογη για την περαίωση των εργασιών 
του έργου του θέματος που περιλαμβάνονται στην 2η Σ.Σ. αλλά και μέχρι να ολοκληρωθεί η 
ανάθεση της νέας διάδοχης εργολαβίας. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE.., έως την 30/06/2022, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πλήν της 
νομίμου αναθεώρησης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''» αναδόχου LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤE.., έως την 30/06/2022, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πλήν της 
νομίμου αναθεώρησης. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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