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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Θέμα  :  Έγκριση  παράτασης    του  έργου:  «ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ  στις 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ».  
 
Έχοντας υπόψη ότι:   

1. Με  την  υπ.    αρ.  πρωτ.183/19‐02‐2009  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  του 

Δήμου  Αχαρνών  ,  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. 

2. Με    την  υπ.  αρ.  πρ.  08/ΔΤΑ/3709/27‐3‐2009  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 

Περιφέρειας  Αττικής  ελέγχθηκε  η  απόφαση  και  η  νομιμότητα  της  ανωτέρω 

αποφάσεως. 

3. Με  την  υπ.  αρ.  πρωτ.  1353/29‐06‐2012  απόφαση  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Αττικής   εντάχθηκε  το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ¨Αττική¨. 

4. Με  την  υπ.  αρ.  1213/2012  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας 

Αττικής  εγκρίθηκε  η  διακήρυξη,  η  αποστολή  προκήρυξης  σύμβασης  στην 

εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  η  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). 

5. Με  την  υπ’  αρ.  214/2014  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 

Αττικής  κατακυρώθηκε  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.). 

ΑΔΑ: 7ΤΥΛ7Λ7-ΤΝΓ



6. 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. 

7. Με την  υπ. αριθμ.   93/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας 

Αττικής    εγκρίθηκε  η    παράταση  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  μέχρι  την  

30/04/2017. 

8. Με  την    υπ.  αριθμ.      2699/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής    της 

Περιφέρειας Αττικής  εγκρίθηκε η  τροποποίηση της μελέτης του έργου. 

9. Με την υπ. αριθμ. πρωτ.     Οικ. 196982/21‐10‐2016  (ΑΔΑ ΩΛΩ7Λ7‐ΟΨΕ) Απόφαση 

ΔΤΕΠΑ  εγκρίθηκε ο 3ος  Α.Π.Ε. του έργου.  

10. Με  την    υπ.  αριθμ.      59744/20‐3‐2017    η  ανάδοχος  εταιρεία  ζήτησε  παράταση 

προθεσμίας έως  30/06/2017. 

11. Με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  95527/10‐05‐2017,  Εισήγηση  ‐  Αναφορά    της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  έγινε  η  εισήγηση    για  την  Παράταση  της  Προθεσμίας 

Περαίωσης του Έργου έως 30‐06‐2017 και τα αίτια αναφέρονται αναλυτικά. 

12. Με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.    1790/  06‐06‐2017  Απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 

Διαχείρισης  Ε.Π.  Π.Α.    δόθηκε  η  σύμφωνη  γνώμη  για  την  παράταση  του  έργου 

(τροποποίηση σύμβασης), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται  το βασικό σχέδιο του 

έργου. 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
 
 

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. Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 95527/10‐05‐2017, Εισήγηση ‐ Αναφορά  της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας  αναφέρονται    τα  αίτια    καθυστέρησης    του  έργου  και  ειδικότερα 

αναφέρεται ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε καθυστέρηση μετατόπισης καλωδίου 

Μ.Τ.    από  τη  ΔΕΔΔΗΕ,  ώστε  να  μπορούν  να  γίνουν  οι  απαραίτητες  δοκιμές 

λειτουργίας της δεξαμενής μετά  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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3. Η  καθυστέρηση  περαίωσης  των  εργασιών  δεν  οφείλεται  σε  αποκλειστική 

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.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την  έγκριση  της  χορήγησης  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  «ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ  –  ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ»,  αναδόχου  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  «ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ»  έως    30‐06‐2017, 

σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.  

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ         
ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε. 
Χασιώτη 9, 15123, Μαρούσι 
Fax: 210‐6852256 

 
Ε.Δ. 
1. Φ.Ε. (Αικ. Φραγκάκη) 
2. Χ.Α. 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Α. 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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