
 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 05η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 93/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 20-01-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 11197 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 17-01-2017. 

Θέμα 7o  
Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στις 
περιοχές Αγίας Άννας - Γεροβουνού Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 8.475.000,00 €, 
αναδόχου "ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ", έως την 30-04-2017. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Δανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μοίρας Ιωάννης 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 11075/17-01-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.   

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  
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4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν 
ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και 
της Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

A. IΣΤΟΡΙΚΟ 

1.  Με την υπ.  αρ. πρωτ.183/19-02-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Αχαρνών με την οποία ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στη σύμπραξη γραφείων ΑΦΤΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, Μ. ΑΦΤΙΑΣ – Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. – 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστείδη και την 
με αρ. πρ. 08/ΔΤΑ/3709/27-3-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία τεκμαίρεται η νομιμότητα της ανωτέρω αποφάσεως. 

2. Με την υπ. αρ. πρωτ. 2468/10-01-2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 
εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη του έργου, η οποία ανατέθηκε στη σύμπραξη γραφείων ΑΦΤΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, Μ. ΑΦΤΙΑΣ – Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. – 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστείδη. 

3. Με την υπ. αρ. 1213/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται 
η διακήρυξη, η αποστολή προκήρυξης σύμβασης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και αποστολή περίληψης διακήρυξης του έργου του θέματος στον Ελληνικό τύπο, 
και τα τεύχη δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, Ε.Σ.Υ., 
τεχνικές προδιαγραφές, ΣΤΑ, ΦΑΥ, έντυπο προσφοράς). 

4. Με την υπ’ αρ. 214/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στην εργοληπτική 
επιχείρηση  «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,35%, συνολικής δαπάνης  
5.648.547,79 €  (με Φ.Π.Α.). 

5. Στις 11-08-2014, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύμβαση του έργου με 
προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα  (12) μηνών και για ποσό 5.648.547,79 € συμπεριλαμβανομένης 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

6.  Με την υπ. αριθμ. πρωτ.  137641/23-07-2015  Απόφαση ΔΤΕΠΑ  εγκρίνεται ο 1ος  Α.Π.Ε. και το 
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.  

7.  Με την υπ. αριθμ. πρωτ.  250806/23-12-2015  Απόφαση ΔΤΕΠΑ  εγκρίνεται ο 2ος  Α.Π.Ε. και το 
2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.  

8.  Με την υπ. αριθμ. πρωτ.  107460/03-06-2016  Απόφαση ΔΤΕΠΑ  εγκρίνεται η τροποποίηση 
της μελέτης του  έργου. 

9. Με την υπ. αριθμ. πρωτ.  196982/21-10-2016 (ΑΔΑ ΩΛΩ7Λ7-ΟΨΕ)  Απόφαση ΔΤΕΠΑ  
εγκρίνεται ο 3ος  Α.Π.Ε.  του έργου.  

10. Με την  υπ. αριθμ.   208461/11-11-2016 απόφαση  ΔΤΕΠΑ της Περιφέρειας Αττικής  εγκρίνεται 
η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την  31/12/2016. 

11. Με το υπ. αριθμ. πρωτ/λου 31797/18-02-2016 έγγραφο μας αιτούμαστε προς τη ΔΕΔΔΗΕ, 
Τομέα Χρηστών Δικτύων, τη μετατόπιση δικτύου και κολώνας για τις ανάγκες του έργου, έπειτα 
από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας. 

12. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 71945/13-04-2016 έγγραφο της η  ΔΕΔΔΗΕ μας αναφέρει την 
προϋπολογιστική δαπάνη της μετατόπισης και την άμεση εξόφληση της . 

13. Με το υπ. αριθμ. πρωτ/λου 94928/19-05-2016 έγγραφο μας γνωστοποιούμε στη ΔΕΔΔΗΕ ότι η 
οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής καταβάλλεται με την πραγματοποίηση κι 
ολοκλήρωση του έργου και ύστερα από την έκδοση τιμολογίου. 
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14. Στο υπ. αριθμ. πρωτ/λου 13860/16-12-2016 έγγραφο της   ΔΕΔΔΗΕ,  αναφέρεται ότι το σχετικό 
αίτημα μας, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. 

15. Με την  υπ. αριθμ.   224577/30-11-2016  η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας  
έως 30/04/2017. 

16. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 243654/27-12-2016 η Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών-
Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιιώσεων της ΔΤΕΠΑ εισηγείται την έγκριση της παράτασης 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

17. Με το υπ. αριθμ. πρωτ/λου 5499/17-01-2017  έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας Αττικής δίνεται η σύμφωνη γνώμη της. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί  η κατασκευή του δικτύου των αγωγών ομβρίων.  
 
Όσο αφορά τη δεξαμενή ανάσχεσης που περιλαμβάνει το αντλιοστάσιο  εκκένωσης καθώς και το 
σύστημα αυτόματης έκπλυσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες  και οι 
σωληνώσεις του Η/Μ εξοπλισμού.  
 
Eκκρεμεί η ολοκλήρωση του υπόλοιπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
Για την ολοκλήρωση,  της κατασκευής του έργου και ειδικότερα για τη σύνδεση του αγωγού  Ο3 με 
τον αποδέκτη απαιτήθηκε η διαδικασία έκδοσης άδειας δουλείας εισόδου. 
Στο φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος  ήταν  να κατασκευαστεί  ο αγωγός εκβολής Ο3  ο 
οποίος  διερχόταν μέσω οικοπέδου εκτός σχεδίου πόλεως που προβλέπεται  να γίνει χώρος 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Το τμήμα αυτό, μέσω του εν λόγω οικοπέδου, δεν έχει μέχρι σήμερα  
απαλλοτριωθεί και ανήκει σε πολλούς ιδιοκτήτες. Απαιτήθηκαν διαδικασίες συνεννόησης 
χρονοβόρες  και υποχρεωτική έκδοση άδειας δουλείας εισόδου. Η  σύσταση δουλείας εισόδου, 
ολοκληρώθηκε  ύστερα από δικαστικές εμπλοκές και ασφαλιστικά μέτρα. 
 
Λόγω της καθυστέρησης έκδοσης της εν λόγω δουλείας εισόδου, οι εργασίες σύνδεσης του 
αγωγού με τον αποδέκτη ολοκληρώθηκαν μέσα στο Νοέμβριο του 2016. 
 
Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχει υπόγειο Δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο κατά 
τμήματα διέρχεται από το εύρος κατάληψης των εργασιών της εργολαβίας. Ως εκ τούτο απαιτείται 
η μετατόπιση του από τη ΔΕΔΔΗΕ , τόσο του Δικτύου όσο και της  Κολώνας της ΔΕΔΔΗΕ. 
Η Υπηρεσία μας έχει αιτηθεί με το ανωτέρο σχετικό (11)  τις εν λόγω μετατοπίσεις, οι οποίες δεν 
έχουν ακόμα υλοποιηθεί, (σχετικά 14), γεγονός που έχει δημιουργήσει  καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση του έργου. 
 
Ύστερα από επανεξέταση της σπουδαιότητας και του κατεπείγοντος της ολοκλήρωσης του έργου, 
ενημερωθήκαμε από τη ΔΕΔΔΗΕ, ότι το αίτημα μας έχει προωθηθεί στον Τομέα Κατασκευών της 
ΔΕΔΔΗΕ για υλοποίηση του. 
 
Αντικείμενο λοιπόν της εισήγησης είναι η παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 30-04-2017.  

Και επειδή : 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.1418/84 και τα 
εκτελεστικά Π.Δ. 609/85 και 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 
2229/94 και τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 210/97 καθώς και τον Ν. 3669/2008 «Περί 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων …» 

2. Επειδή οι υπολειπόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση 
του έργου, οφείλονται δε σε απρόβλεπτες περιστάσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 
εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις συμβατικές εργασίες. 
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3. Η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της  αναδόχου 
εταιρείας. Τα αιτήματα του αναδόχου θεωρούνται εύλογα και ο αιτούμενος χρόνος 
παράτασης  της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται επαρκής.  

4. Η εν λόγω παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου δεν επιβαρύνει την δαπάνη 
κατασκευής του.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 8.475.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ, μέχρι 30/04/2017.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 8.475.000,00 οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (με 
το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ, μέχρι 30/04/2017.  
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

       
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δανάκος Χριστόφορος 
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