
   

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 109 

 

Της 9ης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου  2020, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 
8808/138/10-2-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος, 
Γκερλές ∆ηµήτριος (ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέµατος),  Καρύδης ∆ηµήτριος, 
Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Καρακατσάνη Αντωνία, Κοτέας Αλέξανδρος,  
Μανωλάκος Κυριάκος. 
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Παράταση εργασιών του έργου: «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής 

Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», κατά τρεις µήνες ήτοι έως τις 26-5-2020. 

 

Η Ο.Ε. ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη της µε αριθ. πρωτ. 7271/144/2020 εισήγησης 
της ∆/νσης Οδοποιίας – Αποχ/σης – Τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµ. Συγκοινωνίας, η οποία έχει ως 
εξής: 

 

∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης     Προς Οικονοµική Επιτροπή 

Τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµ. 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
 Μαΐου 2020 

(26/05/2020). 

ΣΧΕΤΙΚΑ:α)Η µε αρ. πρωτ. 20510/14-01-2020 αίτηση για παράταση εργασιών του έργου    “Αστική 

Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά” 

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 
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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.  

2. 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),πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί 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.3669/08. 

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

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

καταληκτική ηµεροµηνία την 26/02/2020. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δεν χορηγήθηκαν παρατάσεις. 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί το αντικείµενο της εργολαβίας 
καθόσον αποτελεί µια πολύτιµη αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος σε µία πολύ µεγάλη έκταση 

της πόλης του Πειραιά και συνεισφέρει στην βελτίωση της καθηµερινής ζωής πολλών κατοίκων και 
επισκεπτών της πόλης.  

Αιτούµεθα παράταση εργασιών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι µέχρι 26/5/2020 «χωρίς 
αναθεώρηση», για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών σε πλήρη συµφωνία µε το άρθρο 48 του 

Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων»). Η παράταση των εργασιών θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση των εργασιών 

του έργου και δεν αποτελεί αδυναµία του αναδόχου για την ολοκλήρωση του συµβατικού 

αντικειµένου του έργου. 

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός της προθεσµίας ως ανωτέρω είναι η 

ισχυρότατη εργοταξιακή ανάπτυξη, ο εξαιρετικός συντονισµός των εργασιών, και η 

αποτελεσµατικότητα στην επίλυση των διαπιστωµένα πολλών επί τόπου προβληµάτων. Η 
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εργοληπτική εταιρεία ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει όλα τα 

απαιτούµενα τυπικά προσόντα και εχέγγυα για την ολοκλήρωση του έργου. 

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η έγκριση παράτασης εκτέλεσης  εργασιών  του   έργου: 

“Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου ” για επιπλέον χρονικό 

διάστηµα τριών (3 µηνών ήτοι µέχρι 26/5/2020). 

                                                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                  & ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ   

                                                                               Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

                                                                                                      Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 

                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Θ.ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ 

                                                                                                                                                                     

 Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη τα αναφερόµενα στην εισήγηση  

 

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

της Οικονοµικής Επιτροπής») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4623/2019 

& το Ν. 4625/2019. 

 

  Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική 

συζήτηση,  

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου: «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ 

∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», κατά (3) τρεις µήνες ήτοι έως τις 26-5-2020. 

 

 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞ. 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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