
   

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 318 

 

Της 23
ης

 έκτακτης δια περιφοράς  συνεδρίασης που έγινε τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου 2020, 

ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 20419/440/8-5-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία Αντιπρόεδρος, Αλιγιζάκη Ασπασία, 

Αργουδέλης Αλέξανδρος,  Γκερλές ∆ηµήτριος, Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, 

Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

Απών είναι ο κ. Μανωλάκος Κυριάκος. 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του αρ. 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία. 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ 

∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή έως 26/8/2020. 

 
   Η Ο.Ε. συνεδριάζει δια περιφοράς σύµφωνα  µε το άρθρο  75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 & 184 

του Ν. 4635/2019, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 )   « Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 

του» για κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέµα. 

 

Η Ο.Ε. ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη της µε αριθ. πρωτ. 20342/1611/2020 

εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης - Τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής 

Συγκοινωνίας,  η οποία έχει ως εξής: 

 

∆/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης    Προς Οικονοµική Επιτροπή 

Τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης 

Γ΄∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως την 26
η
 Αυγούστου 2020 

(26/08/2020). 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 16483/23-03-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 

Α.Τ.Ε. 

2. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 19945/4-05-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 

Α.Τ.Ε. 

3. Η υπ’αριθ. 109/14-02-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πειραιά.  
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Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο Σώµα για τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέµατος 

που αφορά στην έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του  έργου:  “Αστική Ανάπλαση 

Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά” 

Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το παρόν έργο περιλαµβάνει ένα σύνολο δοµικών επεµβάσεων και τεχνικών έργων, που 

σκοπό έχουν  την υλοποίηση των απαιτούµενων επεµβάσεων για την αστική ανάπλαση της 

Λεωφόρου Ειρήνης για ποιοτική και λειτουργική αναβάθµιση της οδού µε ταυτόχρονη εξάλειψη 

διαπιστωµένων προβληµάτων, προσφέροντας στους πολίτες καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας και 

ζωής στην πόλη. Οι στόχοι προς τους οποίους σκοπεύει το έργο είναι η παρακάτω πέντε: 

[1] Επεµβάσεις στα πεζοδρόµια (ανακατασκευές-επεκτάσεις): Πολεοδοµική και 

κοινωνικοοικονοµική αναζωογόνηση της υπό µελέτη περιοχής, µε κατασκευές-επέκτασεις 

σύγχρονων πεζοδροµίων. Αυτά σχεδιάζονται µε τον κατά το δυνατόν βέλτιστο αρχιτεκτονικό 

σχεδιασµό, µε τη χρήση νέων πλακοστρώσεων και µε την εγκατάσταση ποιοτικού αστικού 

εξοπλισµού, ώστε να προσφέρουν άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης στους κατοίκους. 

[2] Αναβάθµιση του αστικού εξοπλισµού-πρασίνου µε τοποθέτηση µεταλλικών ορθοστατών 

και κιγκλιδωµάτων τύπου «Πι» για την προστασία των πεζοδροµίων από παράνοµη στάθµευση, η 

τοποθέτηση επιστήλιων κάδων απορριµµάτων και η εγκατάσταση στις ενδεδειγµένες θέσεις 

βυθιζόµενου συστήµατος συλλογής απορριµµάτων (βυθιζόµενοι κάδοι).Επίσης ο εµπλουτισµός του 

πρασίνου µε φύτευση νέων δένδρων κατά µήκος της οδού. 

[3] Πλήρης ανακατασκευή οδοστρώµατος µε ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας αστικής οδού 

και την απαραίτητη στρώση βάσης, ισοπεδωτική στρώση και την απαιτούµενη επέµβαση στη βάση 

και υπόβαση οδοστρώµατος ώστε να υπάρξει πλήρης εξυγίανση του. 

[4] Νέο ∆ίκτυο Ηλεκτροφωτισµού µε πλήρης αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού της οδού, µε νέους ιστούς και νέα φωτιστικά σώµατα τύπου LED και πλήρη νέα 

καλωδίωση βάσει φωτοµετρικού ελέγχου. 

[5] Ενίσχυση δικτύου απορροής επιφανειακών και όµβριων υδάτων µε τροποποίηση στον 

τρόπο απορροής των επιφανειακών υδάτων των πεζοδροµίων µε κατασκευή ενιαίας κλίσης προς τα 

κρασπεδόρειθρα της οδού και κατάργηση των κλειστών λεκανών επί των πεζοδροµίων. Οι 

απορροές των κτιρίων συνδέονται απευθείας σε φρεάτιο υδροσυλλογής όπου είναι δυσχερής η 

ελεύθερη εκροή στο ρείθρο. Ενισχύεται το δίκτυο συλλογής επιφανειακών υδάτων µε πύκνωση 

φρεατίων υδροσυλλογής.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω επεµβάσεων και έργων θα είναι η βελτίωση της 

λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων καθώς και η εν γένει αναβάθµιση  του αστικού 

περιβάλλοντος στις περιοχές παρέµβασης.  

Α2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» 

εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Πειραιά έτους 2018 και 2019 (602/2018, 757/2018 

και 78/2019 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου), χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους του 

∆ήµου. Κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού υπεγράφη το µε αρ. πρωτ. 41362/26-6-2019 

συµφωνητικό, µεταξύ ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 Α.Τ.Ε. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίστηκε η ∆/νση Οδοποιίας-Αποχέτευσης και Προϊσταµένη Αρχή 

είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πειραιά.  

Το έργο διέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία και ∆ιατάξεις περί ∆ηµοσίων έργων και 

έργων Ο.Τ.Α., όπως κυρίως κωδικοποιούνται στο Ν.4412//2016. 

Α3.  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Ο αρχικός συµβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου, ήταν οκτώ (8) µήνες, µε αρχικά 

καταληκτική ηµεροµηνία την 26/02/2020. 

Με την υπ’ αριθ. 109/14-02-2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου χορηγήθηκε µία παράταση εργασιών του έργου κατά (3) 

τρείς µήνες  ήτοι έως τις 26-5-2020. 
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Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η υπηρεσία µας, ως επιβλέπουσα υπηρεσία της εν θέµατι εργολαβίας, εκτιµώντας τα 

πραγµατικά δεδοµένα του έργου και τα σχετικά αιτήµατα του αναδόχου, κατά την τελική φάση της 

εκτέλεσης αυτού (τρίµηνο Μαρτίου-Απριλίου-Μαϊου 2020), διαπιστώνει τα κάτωθι σηµαντικά 

ζητήµατα: 

[α] Η παρούσα εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισµό της 

διασποράς της πανδηµίας του COVID-19 έχει προκαλέσει πρακτικά πολύ σοβαρές δυσχέρειες  ως 

προς την πρόοδο των εργασιών στο εργοτάξιο. Πιο συγκεκριµένα: 

Ο ανάδοχος αδυνατεί να αναπτύξει πλήρως το εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό του 

λόγω του περιοριστικού µέτρου της εκ περιτροπής εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού. Το 

γεγονός αυτό µειώνει την τελική εργοταξιακή του ισχύ κατά ποσοστό που προσεγγίζει το 70%. 

Η αντίστοιχη εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας δηµιουργεί 

πρακτικά ελαφρές διαφοροποιήσεις στους συνήθεις χρόνους διεκπεραίωσης των διαφόρων 

θεµάτων. 

Παρουσιάζονται σηµαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις στην προµήθεια των υλικών από 

την ελληνική αγορά λόγω της γενικότερης µείωσης της παραγωγής, των µεταφορών και των 

λειτουργούντων προµηθευτών. 

∆ιαπιστώνονται πολύ εντονότερες δυσκολίες στην προµήθεια υλικών και εξοπλισµού 

εισαγωγής από χώρες του εξωτερικού. Αυτές αποτελούν κατά κύριο λόγο αστικό και 

ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, του οποίου εκ της φύσεως του έργου η προµήθεια και 

εγκατάσταση γίνεται στην τελική φάση αυτού, και µετά την πλήρη ολοκλήρωση των έργων 

υποδοµής (π.χ. ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός οδοφωτισµού, µεταλλικά στοιχεία δικτύου 

αποχέτευσης, κολωνάκια αποτροπής στάθµευσης, κάδοι απορριµµάτων κ.λπ.). 

[β] Η τελευταία φάση των εργασιών, που περιλαµβάνει τις εργασίες πλησίον της οδού 

Εθνάρχου Μακαρίου, αποδεικνύεται περισσότερο χρονοβόρα σε σχέση µε τις εκτιµήσεις του 

ισχύοντος χρονοδιαγράµµατος. Αυτό συµβαίνει λόγω της ιδιαίτερα αυξηµένης πολυπλοκότητας του 

εν λόγω τµήµατος (πλήθος δικτύων Ο.Κ.Ω, οριακά διαθέσιµα υψόµετρα για απορροή και συλλογή 

επιφανειακών απορροών υδάτων, γειτνίαση µε νοσοκοµείο, υψηλότερη εµπορική κίνηση πεζών και 

οχηµάτων) σε συνδυασµό µε την εντονότερη απαίτηση για ελαχιστοποίηση της όχλησης των 

πολιτών, που δοκιµάζονται ιδιαίτερα αυτές τις ηµέρες. 

[γ] Σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ.7 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο 

προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). 

Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάσει την αρχική συµβατική προθεσµία και τις παρατάσεις 

που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία 

και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η συνολική προθεσµία είναι 

έντεκα (11) µήνες και η οριακή προθεσµία υπολογίζεται σε 3,6 µήνες. 

Παρακαλούµε, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και : 

• τον ν.4683 /2020 (Α 83-10.04.2020) “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας 

και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 68) και άλλες διατάξεις” και ειδικώς το άρθρο εξηκοστό, παρ. 1 δ) και  

• την κατευθυντήρια οδηγία 24 -Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων- κεφ. Γ παρ. 1 & 3, 

• το άρθρο 147 του Ν4412/2016 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 7 και 10 αυτού 

να χορηγήσετε παράταση εργασιών του εν θέµατι έργου διάρκειας τριών (3) ηµερολογιακών 

µηνών, άνευ αναθεώρησης και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι νέα καταληκτική ηµεροµηνία 

να είναι η 26-08-2020. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
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• Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 16483/23-03-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 

Α.Τ.Ε. 

• Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 19945/4-05-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 

Α.Τ.Ε. 

• Η υπ’αριθ. 109/14-02-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πειραιά. 
                                                                                       

       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & 

                                                                                            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

                                                                                                                  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                      Ο∆ΟΠΟΙΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    

                                                                                                                               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ 

 

Στη συνέχεια η  Ο.Ε. αφού είδε την πιο πάνω εισήγηση  και τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα, 

 

   Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της 

Οικονοµικής Επιτροπής"), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, των 

Ν. 4625/19 & 4412/16, των άρθρων 205 & 206 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994, όπως ισχύει και της παρ. 2 του αρ. 24 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020). 

 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου των µελών της, µε σηµείωση του κου Κοτέα 

Αλέξανδρου ότι η παράταση δίνεται εις βάρος των εργαζοµένων   

 

Αποφασίζει οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα  χαρακτήρα της συνεδρίασης  

 

2. Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ 

∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή έως 26/8/2020. 

 

 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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