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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2962/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 28ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας καταπτώσεων 
πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) στη 
Βάρκιζα» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ. 
 
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 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
2. Του 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. Της υπ’ αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  
4. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις». 
5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
6. Του Π.Δ. 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 (ΦΕΚ 42Α’), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.). 
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2012ΕΠ08500170 
(ως υποέργο). 
3. Την υπ’ αριθμ. 213/2021 2η ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 9Ψ697Λ7-ΩΛΞ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε ο μειοδότης του 
διαγωνισμού του θέματος, εταιρεία «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 7% (επτά τοις εκατό), ποσού 604.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
4. Την από 19/03/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος προϋπολογισμού 
650.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 19/7/2021. 
5. Την με αριθ. πρωτ. 325548/23.04.21/ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. εντολή εκτέλεσης επειγουσών και 
απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο «Άρση επικινδυνοτήτων καταπτώσεων πρανών 
στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) στη 
Βάρκιζα». 
6. Την με αρ. 1483/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι έως τις 31.12.2021.  
7. Την παρ. 10 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 μέχρι το 50% αυτής, 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». 
8. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 100% των εργασιών και έχουν εξοφληθεί δυο 
λογαριασμοί, συνολικού ποσού 600.728,40 € με ΦΠΑ. 
9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η με αρ. πρωτ. 1085311/17-12-2021 αίτηση, 
με την οποία αιτείται παράταση συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις  (3) μήνες, ήτοι έως 
31/03/2022, λόγω του ότι δεν έχει καταστεί δυνατή έως και σήμερα, από την Υπηρεσία, η σύνταξη 
και έγκριση Α.Π.Ε. για την ενσωμάτωση των ενταλθεισών με την αρ. πρωτ. 
325548/23.04.21/Δ.ΔΙ.Μ.Υ. εντολή, των άμεσα εκτελεσμένων από την πλευρά του Αναδόχου 
εργασιών, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης δαπάνης στον προϋπολογισμό.  
 
 Και επειδή:  
1. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 2 Α.Π.Ε. και 
της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος  προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι 
εργασίες που περιλαμβάνονταν στην με αρ. πρωτ. 325548/23.04.21, Εντολή της 
Υπηρεσίας, για εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών βάσει του 
άρθρου 155 του Ν.4412/16.   
2. Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

ΑΔΑ: ΡΟΦ07Λ7-Ι1Θ



 

 3 

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης.   
4. Συμφωνούμε με το αίτημα του Αναδόχου. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άρση 

επικινδυνότητας καταπτώσεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των 
σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) στη Βάρκιζα»,  αναδόχου  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ 
κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 31/03/2022. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 147 
του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας 
καταπτώσεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες 
Καραμανλή) στη Βάρκιζα»,  αναδόχου  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ κατά τρεις (3) μήνες, 
ήτοι έως 31/03/2022. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για 
τους προαναφερθέντες λόγους. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
΄Αννα   απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Απαράδεκτη όλη η αντιμετώπιση του 
ζητήματος, για να γίνει αυτή η πολυπόθητη άρση της επικινδυνότητας στις σήραγγες αυτές. 
Προφανώς δεν υπάρχει μία σοβαρή μελέτη ούτε μία εκτίμηση κινδύνου από εξειδικευμένη 
υπηρεσία (πχ. Ι.Γ.Μ.Ε.). Δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και η έκπτωση με την 
απαράδεκτη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ήταν πολύ μικρή». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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