
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 52η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2227/2016 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-09-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.15π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 177888 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
27-09-2016. 

Θέμα 16ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας 
Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. 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».  

3. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
4. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με 

αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

5. Το Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο 
Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως 
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τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για 
την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.   

6. 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. 
 
Α .  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  
1. Με την υπ’ αριθμ. 857/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 

θέμα «Έγκριση Μελέτης «Οριστική Μελέτη Κεντρικού Αγωγού Ομβρίων Περιοχής Τερψιθέας 
Γλυφάδας» με τα τεύχη δημοπράτησης του ομότιτλου έργου», εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος και τα τεύχη δημοπράτησης του. 

2. Τα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω 
μελέτης από την Διεύθυνση Δ10. 

3. Με την υπ’ αριθμ 157/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα υποβολής προτάσεως για το έργο του θέματος. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 1947/20-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη του 
έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική». 

5. Με την υπ’ αριθμ. 24348/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
έργου από τη Δ/νση Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Αττικής με χωρική αρμοδιότητα όλη την 
Περιφέρεια Αττικής. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 290/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το Σχέδιο Διακήρυξης και η έγκριση αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο του έργου του θέματος. 

7. Με την 494/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-Υ31) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού. 

8. Με την με αριθμό 1027/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.772.756,35 € (με  Φ.Π.Α.), που έγινε την 
2α.4.2013 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,55%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 2.253.807,65 € 
πλέον απροβλέπτων (15%) 338.071,15 €, αναθεώρησης 10.403,37 €,  598.524,90 € για Φ.Π.Α. 
(23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.)  3.200.807,07 €, είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

9. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013/Ε.Π. 
«Αττική»  στο οποίο εντάχθηκε με την αριθμ. 1947/20-12-2012 Απόφαση ένταξης. 

10. Την 11/09/2013 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 3.200.807,07 € (με ΦΠΑ.) 
11. Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, ήτοι μέχρι την 10-10-2014. 
12. Την υπ’ αριθ.1654/2014 (Α.Δ.Α.:Ω2ΚΞ7Λ7-ΥΣ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ», με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά 150 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 10/3/2015 και την τροποποίηση της μελέτης. 

13. Την  υπ’ αριθμ. 69170/2014 (Α.Δ.Α. 7Τ737Λ7-6ΘΝ) ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε 
ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. 

14. Την 501/2015 (Α.Δ.Α.:Ω6ΚΡ7Λ7-ΔΓΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής για το έργο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» 
με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά 204 ημερολογιακές 
ημέρες, δηλαδή έως 30/9/2015. 

15. Την με αριθμό πρωτ. 124087/17-06-2015 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών – Όχληση για 
τόκους υπερημερίας της αναδόχου εταιρείας  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 
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16. Την 124087/29-6-2015 Απόφαση Προιστ. ΤΥΛΕΕΒ/ΔΤΕΠΑ για Αποδοχή της ειδικής δήλωσης 
διακοπής (ΑΔΑ:68ΚΒ7Λ7-Ι6Η), λόγω μη πληρωμής της 18ης εντολής πληρωμής με αρ. πρωτ. 
74750/09-4-2015 έγγραφο ΔΤΕΠΑ. 

17. Την 172770/9-9-2015 Απόφαση Προιστ. ΤΥΛΕΕΒ/ΔΤΕΠΑ για Άρση της ειδικής δήλωσης 
διακοπής (ΑΔΑ:). 

18. Την αριθ.122/2016 (Α.Δ.Α.:77297Λ7-432) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου έως 30/6/2016.  

19. Την αριθμ. 18238/2016 (Α.Δ.Α.:Ω1ΓΥ7Λ7-169) Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος 
ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος 

20. Την αριθ.1390/2016 (Α.Δ.Α.:7ΙΝΔ7Λ7-ΨΔΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου έως 
31/8/2016. 

21. Tην  αριθμ. 142301/2016 (ΑΔΑ ΩΡΡΟ7Λ7-15Λ Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος  
ΑΠΕ και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 

22. Tην αριθ.1884/2016  (Α.Δ.Α.:ΨΛΗΥ7Λ7-3ΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου έως 
30/9/2016. 

23. Την 157796/29-8-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του έργου για 31 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 31η Οκτωβρίου  2016. 

24. Την αριθμ. 173717/21-09-2016 εισήγηση της Προισταμένης Τ.Υ.Λ.Ε.Ε.Β./Δ.Τ.Ε.Π.Α. για την 7η 
παράτασης. 

25. Το με αρ. πρωτ. 173717/21-09-2016 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση 
Ε.Π.  της Π.Α. περί προέγκρισης τα-οποποίησης Σύμβασης (7η παράταση) 
 

Β .  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ   
      Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

 Κατασκευή κεντρικού αγωγού ομβρίων ως προέκταση του υφιστάμενου αγωγού της οδού 
Κύπρου μέχρι το βόρειο όριο της περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας, ώστε ο αγωγός να 
παραλαμβάνει τα νερά της ανάντη ορεινής λεκάνης. 

 Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων στους περιμετρικούς δρόμους του κυρίου 
διπλού αγωγού ομβρίων, αποτελούμενο από αγωγούς D400(mm). 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων. Οι δύο νέοι παράλληλοι αγωγοί-κλάδοι 
ακαθάρτων θα ανακατασκευαστούν εκατέρωθεν του προτεινόμενου αγωγού ομβρίων με 
αγωγό από PVC, ώστε να καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες του υφισταμένου δικτύου. 

 
 

Γ .  Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η   
Τα παρακάτω θέματα που επηρέασαν την εξέλιξη του έργου. 

 Μόλις στις 4-8-2016 με το 31395 έγγραφο του ο Δήμος Γλυφάδας χορήγησε άδεια τομής 
οδοστρώματος για την οδό Αγίου Νεκταρίου. Λόγω της καθυστερημένης έκδοσης της άδειας 
τομής και την επανέναρξης παραγωγής σκυροδέματος μετά τις 29/08/2016 δεν ήτο δυνατή η 
έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης του αγωγού επί της οδού Αγίου Νεκταρίου . Παράλληλα 
κατά την διάρκεια  των εργασιών εκσκαφής στην ίδια οδό  διαπιστώθηκε ότι ποσοστό του 
βράχου στην περιοχή  φτάνει το 90% που σε συνδυασμό με το μεγάλο βάθος της εκσκαφής 
(6,65μ) που προβλέπονταν από την μελέτη, είχε σαν αποτέλεσμα την αργή πρόοδο των 
εργασιών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη  και ότι για την εκσκαφή τόσο μεγάλης ποσότητας 
βράχου απαιτούνται βαριά μηχανήματα (σφύρες), τα οποία δεν μπορούν να λειτουργούν σε 
ώρες κοινής ησυχίας λόγω της μεγάλης όχλησης που προκαλούν στους περίοικους.  

 Θα πρέπει επίσης  να ληφθεί υπόψη ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αδιάκοπη υδροδότηση 
της περιοχής κατασκευής του έργου, πραγματοποιείται από την ΕΥΔΑΠ παράλληλο έργο 
αντικατάστασης των σωλήνων ύδρευσης με 2 νέους προσωρινούς /αγωγούς ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο εκατέρωθεν του σκάμματος. Συνεπώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι μετά 
τις εργασίες επίχωσης και πριν τις εργασίες  ασφαλτόστρωσης της οδού θα κατασκευαστούν 
από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ νέοι αγωγοί -από πολυαιθυλένιο και θα εγκιβωτιστούν  άνωθεν του 
αγωγού και κάτω από την απόβαση του δρόμου. Επειδή όλες οι εργασίες υδροδότησης 
εκτελούνται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. , ο ανάδοχος θα πρέπει  να αναμένει την ολοκλήρωση των 
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παραπάνω εργασιών υδροδότησης, ώστε οι παρόδιες ιδιοκτησίες να μην αντιμετωπίζουν 
οποιοδήποτε θέμα, πριν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της οδού Αγίου Νεκταρίου.  

 
Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί εκ μέρους της αναδόχου 
εταιρείας το αρχικό υποβληθέν και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος με μη 
υπαιτιότητα αυτής. 

 
Και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για 
την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 «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.   

2. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 30-9-2016. 
3. Η προθεσμία των τριάντα  μια (31) ημερών, ήτοι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016, κρίνεται εύλογη για 

την ολοκλήρωση του έργου. 
Κατόπιν αυτών  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής 
Τερψιθέας Γλυφάδας» αναδόχου εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά τριάντα μια (31) ημέρες, δηλαδή 
μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2016, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής 
Τερψιθέας Γλυφάδας» αναδόχου εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά τριάντα μια (31) ημέρες, δηλαδή 
μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2016, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 

 
       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
      Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μοίρας Ιωάννης 
Νερούτσου Μαρία 
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