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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 63 538 

           213 20 63 776 
  

Συνεδρίαση 47η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 1396/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 488055 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις  09-07-
2020. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 

Θέμα 37
ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: 
«Mετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» Α.Π. 91, 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ K/Ξ: K. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.-ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία  

 Μπαλάφας Γεώργιος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Κοντομάρη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
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2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει την 
σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)») άρθρο 147. 

3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005». 

4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 
4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3748/13479 απόφαση έγκρισης της υπ’ αρ. 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018). 

5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
6. Την σχετική υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του 

θέματος. 
7. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 436744/25-6-2020 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/νσης 

(Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι την 15

η
 Ιουλίου 2021. 

 
Και αφού λάβετε υπόψη σας: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
-Με την με αρ. 1122/12-05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν 1) η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του 
θέματος 2) η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και 3) 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
- Η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε στις 29-05-2017 (ΑΔΑΜ 17PRC006249195 2017-
05-29) καθώς και η δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ 278/-6-2017 και στον ελληνικό 
τύπο. 
-Με την με αρ. πρωτ. 1511/16-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το από 9-6-2017 πρακτικό κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
του θέματος . 
-Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο του θέματος διεξήχθη στις 27-6-2017. 
-Με την με αρ. πρωτ. 2450/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
αποφασίστηκε :1) Η έγκριση του από 18-9-2017 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού 
αναδόχου ) και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ –Ι. 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»,με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 60,25%. 
-Με τη με αριθ.πρωτ.417/2017 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 
οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του οικονομικού 
φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ». 
-Στις 26-01-2018 υπογράφηκε (ΑΔΑΜ :18SYMV002651047 2018-02-09 ) η Σύμβαση Κατασκευής του 
Έργου για ποσό 1.120.408,27€ (με ΦΠΑ) και περαίωση στις 26-07-2019 . 
-Με την με αρ. πρωτ. 459/12-03-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ )ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5007761 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 
-Με την με αρ. πρωτ. 1849/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας κατά 347 
ημέρες, ήτοι μέχρι την 16-7-2020. 
 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Κατασκευή νέου συλλεκτήρα στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Δέρκων με αφετηρία το 
τέλος του κατασκευασθέντος από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1998 ορθογωνικού  αγωγού, δηλαδή στο υπάρχον 
φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου γηπέδου Μπάσκετ επί της οδού Πάρσης (Χ.Θ. 0+327,30) με 
προτεινόμενες διαστάσεις στη θέση αυτή ,κατόπιν υδραυλικών υπολογισμών ,πλάτος Β=3.00 μ. και 
ελεύθερο ύψος Η=2.50 μ. 
Ο νέος συλλεκτήρας διέρχεται την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με δύο αντίρροπες στροφές μικρής 
ακτίνας  R=15.00 μ. και εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων.  
Στην διασταύρωση με την οδό Μ.Ασίας  συμβάλλει σε αυτόν ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων της 
χαμηλής οδού Άλυος συνολικού μήκους  L=80.00  και διαμέτρου  D=0,50μ. 
Στη συνέχεια ο συλλεκτήρας διέρχεται κατά μήκος της οδού Δέρκων  και καταλήγει στην οδό  Κωφίδου  
σε υπάρχον  φρεάτιο και συνδέεται με τον υφιστάμενο σκουφοειδή αγωγό της  ΕΥΔΑΠ. 
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Το μήκος του συλλεκτήρα είναι  533,00μ.μ. και θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  
Ολόκληρο το μήκος του θα μονωθεί με διπλή ασφαλτική  στρώση . Για την καλή έδρασή του 
προβλέπεται στρώση πάχους  5 εκ. από άοπλο σκυρόδεμα και εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου 
πάχους  10 εκ. 
Προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων στις θέσεις διασταύρωσης των οδών ή ανά 
αποστάσεις 60μ.έως 80μ., καθώς  και φρεάτια επίσκεψης του συλλεκτήρα ανά αποστάσεις 50.00μ. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκριθείσα από την ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης των υφιστάμενων 
δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων του έργου (εγκρίσεις από την ΕΥΔΑΠ για μεν το δίκτυο ακαθάρτων 
με τα αρ.πρωτ. 20933/3-10-2018 και 8704/27-5-2020 έγγραφά της, για δε το δίκτυο ύδρευσης με το αρ. 
πρωτ.22225/19-10-2018 έγγραφό της), προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στις οδούς 
Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Ανατολής και η κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ελ. 
Βενιζέλου, Αλατσάτων και Μικράς Ασίας. 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι η σήμανση του έργου σύμφωνα με την εγκριθείσα 
κυκλοφοριακή μελέτη, η κατασκευή του νέου συλλεκτήρα ομβρίων επί της οδού Πάρσης, από το 
υπάρχον φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου γηπέδου Μπάσκετ επί της οδού Πάρσης (Χ.Θ. 0+327,30) 
έως τη διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου, η μετατόπιση του δικτύου μέσης τάσης (ΔΕΔΔΗΕ) επί 
της οδού Πάρσης έως τη συμβολή με την οδό Ελ. Βενιζέλου από εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ 
με τη βοήθεια υποστηρικτικών εργασιών από τον ανάδοχο του έργου και η κατασκευή του νέου δικτύου 
ακαθάρτων επί της οδού Πάρσης και Ελ. Βενιζέλου, έως τη διασταύρωση με την οδό Αλατσάτων. 
 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά 365 ημέρες ,ήτοι μέχρι την 15/07/2021 μετά την από 16/06/2020 αίτηση του 
Αναδόχου που ζητά παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.8 α) του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 
, κατά 365 ημέρες (λήξη 15/07/2021) με την εξής αιτιολόγηση : 
 

1. Από την έγκριση της μελέτης του νέου δικτύου μέσης τάσης (ΔΕΔΔΗΕ) επί της οδού Πάρσης 
και την κατασκευή του προέκυψε καθυστέρηση κατά έξι (6) μήνες. 

2. Από την εκπόνηση της μελέτης του νέου δικτύου φυσικού αερίου (ΕΔΑ Αττικής) στη συμβολή 
των οδών Πάρσης και Ελ. Βενιζέλου προέκυψε καθυστέρηση κατά τρεις (3) μήνες.  

3. Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 
14 Απριλίου. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της εμπλοκής στις εργασίες συνεργείου 
από χώρα της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο), ορίστηκε νέα ημερομηνία έναρξης στις 25 
Ιουνίου. Υπολογίζεται καθυστέρηση δύο (2) μηνών.  

4. Οι τοπικές συνθήκες του έργου εξαιτίας του πλήθους των εμπλεκόμενων δικτύων ΟΚΩ έχουν 
καθυστερήσει το έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων επί της οδού 
Πάρσης κατά ένα (1) μήνα. 

 
Και επειδή: 
 

1. Η μετατόπιση του δικτύου μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ επί της οδού Πάρσης έως και τη συμβολή της με 
την οδό Ελ. Βενιζέλου καθυστέρησε την εξέλιξη του έργου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
10329/7-5-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ζητούσε την προπληρωμή και κατάθεση του ποσού των 21.275 
€ (χωρίς ΦΠΑ) για τις εργασίες μετατόπισης του δικτύου μέσης τάσης. Μετά την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων διαδικασιών, η εκταμίευση και εξόφληση του ανωτέρω ποσού πραγματοποιήθηκε την 
30-8-2019 και η μετατόπιση του δικτύου μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε την 11-12-2019.  

2. Η μετατόπιση του δικτύου φυσικού αερίου, στη συμβολή των οδών Πάρσης και Ελ. Βενιζέλου, από 
όπου οδεύει ο υπό κατασκευή νέος συλλεκτήρας ομβρίων, επίσης καθυστέρησε την εκτέλεση του 
έργου, δεδομένου ότι η μελέτη εφαρμογής, με τα κατασκευαστικά σχέδια, μας διαβιβάστηκε με το αρ. 
πρωτ. 270170743/30-10-2019 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. επισημαίνοντάς μας ότι τα ειδικά 
εξαρτήματα για το hot tapping θα παραδοθούν στην Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2020 και ότι 
η απενεργοποίηση του εν λόγω πρωτεύοντος δικτύου μέσης πίεσης, για λόγους ασφαλείας του 
συστήματος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί την χειμερινή περίοδο (από μέσα Νοεμβρίου έως τέλος 
Απριλίου). 

3. Με το αρ. πρωτ. 270174751/13-4-2020 έγγραφό της, η  Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. μας ενημέρωσε ότι εξαιτίας 
των μέτρων που έχουν ληφθεί διεθνώς για την πανδημία του Covid 19 θα υπάρξει περαιτέρω 
καθυστέρηση στις εργασίες μετατόπισης του δικτύου μέσης πίεσης, καθώς η μετακίνηση των 
εργαζομένων της T.D. Williams (Ηνωμένο Βασίλειο - εξειδικευμένη εταιρεία για τις απαιτούμενες 
εργασίες του hot tapping) και η μεταφορά του ειδικού εξοπλισμού από το εξωτερικό για τις εργασίες  
διάτρησης (hot tapping) των χαλύβδινων αγωγών δεν είναι εφικτή την παρούσα χρονική περίοδο και ότι 
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οι εργασίες μετατόπισης των αγωγών φυσικού αερίου που είχαν ημερομηνία έναρξης της 27-4-2020 θα 
μεταφερθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

4. Με το από 20-6-2020 έγγραφο του αναδόχου ενημερωθήκαμε ότι οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου 
φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν την 22-6-2020 (εργασίες εκσκαφών από ανάδοχο), την 2-7-2020 θα 
ξεκινήσει η προετοιμασία των αγωγών φυσικού αερίου για hot tapping από την Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. και 
θα ολοκληρωθούν την 31-8-2020, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα, το οποίο 
συντάχθηκε από την Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. και απεστάλη στον ανάδοχο. Υπάρχει η επισήμανση ότι 
δύναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί μερικώς για τις εργασίες μετά τις 15 Αυγούστου, ήτοι να 
εκτελεστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.       

5. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 με 
αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
6. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του 

Αναδόχου. 
 
7. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή 

εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του άρθρου 147 
Ν.4412/16, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης). 

 
8. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου υποβλήθηκε αίτηση εκ 

του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 404268/17-6-2020). 
 
9. Η Δ/νουσα το έργου Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/νσης) εισηγήθηκε την χορήγηση 

παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου κατά 365 ημέρες σύμφωνα με 
την αριθ. πρωτ. 436744/25-6-2020  Εισήγησή της. 

 
10. Με το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 441342/26-6-2020 έγγραφο, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση της εν λόγω παράταση προθεσμίας. 
 
11. Με το αρ. πρωτ. 1829_2020/3-7-2020 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής διατυπώνει  θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (2
η
 παράταση) του Υποέργου 1 

με τίτλο: «Mετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» 
της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ “5007761” συνολικού προϋπολογισμού “1.120.408,27€” 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη 2

η
 παράταση της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 365 ημέρες, έως 15-7-2021 και σύμφωνα με τη  Λ. ΙΙ.4_4 - 
Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης, που είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣ με α.α. 3887.3.0), δεδομένου ότι 
δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του.  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» Α.Π.91, 
κατά 365 ημέρες ήτοι μέχρι την 15-7-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω 
σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» Α.Π.91, 
κατά 365 ημέρες ήτοι μέχρι την 15-7-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω 
σκεπτικό. 

 
 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Λογοθέτη Αικατερίνη 

υπερψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: «Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι πρέπει εντός 
της ταχθείσης προθεσμίας, χωρίς ουδεμία περαιτέρω παράταση, να ολοκληρωθεί το έργο». 
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 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει με την εξής 
παρατήρηση: «Με την υπ’ αρ. 1849/19.7.19 απόφαση είχε δοθεί παράταση 347 ημερών στο 
υπόψη έργο, δηλ. «μέχρι 16.7.2020». Στο αιτιολογικό της απόφασης υπήρξε η διαβεβαίωση ότι 
«όλες οι απαιτούμενες άδειες έχουν ληφθεί και υπολείπεται μόνο η μετακίνηση ορισμένων δικτύων 
(ΔΕΔΔΗΕ, φυσικό αέριο) και ότι κατά συνέπεια συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ταχεία 
προώθηση του έργου». Η ΛΣ καθόλου δεν πείστηκε για τα παραπάνω και ψήφισε «λευκό». 
Τώρα προτείνεται κι’ άλλη παράταση (ανυπαίτια) 365 ημερών, μέχρι την 15.7.2021. Το πρόβλημα 
είναι ότι το αλισβερίσι μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων είναι 
τέτοιο,  που δεν μπορείς να εντοπίσεις συγκεκριμένη υπαιτιότητα του αναδόχου. Αυτό όμως που 
φαίνεται υπερβολικό είναι η μεγάλη διάρκεια και της νέας παράτασης, που καθόλου δεν βοηθάει 
ούτε στη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του αναδόχου ούτε στην εγρήγορση της Υπηρεσίας αλλά 
και της Διοίκησης (που κι αυτή έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει απέναντι σε άλλους 
εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες), ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα οι γνωστές 
γραφειοκρατικές δυσκινησίες.   Ήδη στη μνημονευθείσα 1849/19.7.19 απόφαση καλούνταν η 
Υπηρεσία στο (Β) σκέλος του αποφασιστικού (!) «να ενημερώνει τακτικά ανά τρίμηνο την Διοίκηση 
και εκτάκτως σε περίπτωση κάθε προβλήματος που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση στο 
έργο.». Κρίνοντας δε «εκ του αποτελέσματος» προκύπτει ότι ήταν «λόγια του αέρα» («έπεα 
πτερόεντα» κατά τους αρχαίους ημών).  Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουμε «κατά» λόγω της 
υπερβολικής διάρκειας της παράτασης, πολύ περισσότερο που πρόκειται για έργο 
αντιπλημμυρικής προστασίας, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας». 

 
 
 

     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

 Τα μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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