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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 17η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 820/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 27-03-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 60048 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 22-03-2018. 
 

Θέμα 2ο  Εκτός Ημερησίας Διατάξεως  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του  έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» 
προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας  ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτρης 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ.60746/26.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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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 υπ΄αριθμ.44403 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/ Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» και την υπ΄αρ.66313/24553/2017 Aπόφαση του Συντονιστή. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕK3051/Β’/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του  
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

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. Στις 13/11/2013 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του 
Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
Α.Τ.Ε.,  ποσού 11.195.916,91€ (με ΦΠΑ). 

2. Με την υπ΄αρ.55223/17-3-15 Απόφαση ΔΤΕΠΑ έγινε αποδοχή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 
καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, ως αναδόχου του έργου. 

3. To υπ΄αρ.πρωτ.161372/04-08-2017/ΔΤΕΠΑ εξ. επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο 
Σαρωνικού, σχετικά με τον κίνδυνο απένταξης του έργου, λόγω μη απόδοσης των 
ρυμοτομούμενων τμημάτων για την ολοκλήρωση των ημιτελών εργασιών. 

4. Την υπ΄αρ.πρωτ.11731/8-8-2017 απαντητική επιστολή του Δήμου Σαρωνικού, με την οποία ο 
Δήμος ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι ολοκληρώνονται οι, από μέρους του, εργασίες για την 
απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων και οι εργασίες του έργου μπορούν να συνεχιστούν 
χωρίς πρόβλημα. 

5. Την υπ΄αρ.πρωτ14467/27-09-2017  επιστολή του Δήμου Σαρωνικού, με την οποία ο Δήμος 
ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι οι, από μέρους του, εργασίες για την απόδοση των 
ρυμοτομούμενων τμημάτων, θα ολοκληρωθούν εντός 15 ημερών. 

6. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή έως 
την 12/05/2015. 

7. Την υπ΄αρ.3268/29-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 
31/01/2018, κατόπιν του από 28/11/2017 αιτήματος του αναδόχου. 

8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των αγωγών του δικτύου ομβρίων, ενώ 
οι εργασίες που υπολείπονται για την αποπεράτωση του έργου είναι η ολοκλήρωση των 
φρεατίων επίσκεψης, η κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής και  η αποκατάσταση των 
οδοστρωμάτων (κράσπεδα, οδοστρωσία, ασφαλτικά) στις οδούς: α) Αγίας Τριάδος (στο μικρό 
τμήμα στη συναρμογή της οδού με την οδό Ανωνύμος 93, β)  Μ. Ασίας, από την Χ.Θ. 0+466,85 
μέχρι το πέρας των έργων, γ) Πάντου, σε όλο το μήκος των έργων, και δ) Ανωνύμου 93 , σε όλο 
το μήκος των έργων. 

9. Για την υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών είναι απαραίτητη η εφαρμογή του 
ρυμοτομικού σχεδίου στις  παραπάνω οδούς, από το Δ. Σαρωνικού. 

10. Την από 28/12/2017 αίτηση του αναδόχου (αρ.πρωτ.267566/28-12-17/ΔΤΕΠΑ), για παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 31-7-2018. 

11. Το υπ΄αρ.πρωτ.οικ/21892/30-1-2018/ΔΤΕΠΑ εξ. επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο 
Σαρωνικού, για την άμεση ανταπόκρισή του (χάραξη της ρυμοτομικής γραμμής στην οδό 
Ανωνύμου  93 και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στις οδούς Μ. Ασίας και Πάντου) και την 
ενημέρωση της Υπηρεσίας ως προς το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επίλυση του 
θέματος.  

ΑΔΑ: ΨΞΓΩ7Λ7-ΙΓΜ



 3 

12. Την υπ΄αρ.284/7-2-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Π.Α., για από κοινού συνάντηση, την 14-2-2018, με την Υπηρεσία μας και 
εκπροσώπους του Δήμου Σαρωνικού, με σκοπό τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος ενεργειών για 
την άμεση απόδοση ελεύθερων χώρων. 

13. Την υπ΄αρ.πρωτ.1495/12-2-2018 επιστολή του Δήμου Σαρωνικού, με την οποία ο Δήμος, 
κατόπιν λεπτομερειακού ελέγχου των ρυμοτομούμενων τμημάτων, ενημερώνει την Υπηρεσία 
και την ΕΥΔΕΠ, σχετικά με τα φρεάτια υδροσυλλογής που μπορούν να κατασκευαστούν άμεσα. 

14. Το υπ΄αρ.467/15-2-2018 έγγραφο ΕΥΔΕΠ  προς την Υπηρεσία μας και το Δήμο Σαρωνικού, 
όπου διαπιστώνεται η αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου - καθώς ο Δήμος 
αδυνατεί να αποδώσει άμεσα τα ρυμοτομούμενα τμήματα στις οδούς Πάντου και Μ. Ασίας - και 
συστήνεται στο δικαιούχο (Π.Α.) να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, υπενθυμίζοντας ότι για οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή μείωση του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιημένη 
μελέτη, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή για την τροποποίηση και σχετική 
τεκμηρίωση, απ΄ όπου να προκύπτει, ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής το έργο θα 
καταστεί απολύτως λειτουργικό, καθώς και αίτημα τροποποίησης της σύμβασης (ΑΠΕ) και των 
Τεχνικών Δελτίων Υποέργου και Πράξης. 

15. Το υπ΄αρ.πρωτ.35294/23-2-2018/ΔΤΕΠΑ εξ. επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο 
Σαρωνικού, σχετικά με την εξέταση σε συνεργασία με το μελετητή τους και την άμεση 
ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, αν υπάρχει καταρχήν δυνατότητα τροποποίησης της μελέτης, 
ώστε η Υπηρεσία να εισηγηθεί την παράταση του έργου (κατόπιν του από 28/12/2018 
αιτήματος του αναδόχου), και σε θετική περίπτωση να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος χρόνος 
για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διαβίβασή της στην Υπηρεσία για τις 
περαιτέρω διαδικασίες (εφαρμογή άρθρου 45 Ν.3669/08). 

16. Την υπ΄αρ.1982/1-3-2018 επιστολή του Δήμου Σαρωνικού προς το μελετητή του (Γραφείο 
μελετών «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»), που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και 
την ΕΥΔΕΠ, όπου ζητείται από το μελετητή να εξετάσει και να προτείνει θέσεις για την 
μετατόπιση των φρεατίων υδροσυλλογής, που δεν μπορούν να κατασκευαστούν, ώστε να μην 
απαιτείται κατά το δυνατόν, τροποποίηση των υδραυλικών χαρακτηριστικών της μελέτης και να 
εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις από την μερική ασφαλτόστρωση των οδών. 

17. Την από 15-03-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ. 
πρωτ.54532/15-3-18/ΔΤΕΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, λόγω μη 
απόδοσης ελεύθερων χώρων για την εκτέλεση των εργασιών από το Δ. Σαρωνικού. 

18. Την υπ΄αρ.πρωτ.54838/16-3-2018/ΔΤΕΠΑ όχληση της αναδόχου εταιρείας, βάσει του άρθρου 
36, παρ. 11 του Ν.3669/08. 

19. Την υπ΄αρ.πρωτ.3354/19-3-2018 επιστολή του Δήμου Σαρωνικού, με συνημμένη μελέτη 
τροποποίησης των φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς Ανώνυμος 93 (Συρίγα), Πάντου και Μ. 
Ασίας, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η θέση και το είδος όλων των φρεατίων 
υδροσυλλογής στις παραπάνω οδούς, καθώς και η επίκλιση των οδών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η λειτουργία του δικτύου σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.  

20. Την από 23-3-2018 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/3/2018, δηλαδή κατά  έξι (6) μήνες, κατόπιν του 
από 28/12/2017 αιτήματος του αναδόχου. 

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η μέχρι σήμερα αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται στην καθυστέρηση από 
πλευράς του Δήμου Σαρωνικού, για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και την απόδοση σε 
κοινή χρήση των ρυμοτομούμενων τμημάτων σε όλες τις οδούς του έργου. 

2. Ειδικότερα, η εφαρμογή του σχεδίου στις οδούς Πάντου, Ανωνύμου 93 και Μ. Ασίας 
απεδείχθη  ιδιαίτερα δυσχερής, από πλευράς του Δήμου, και μέχρι σήμερα δεν έχουν 
αποδοθεί τα ρυμοτομούμενα τμήματα των ιδιοκτησιών, όπως απαιτούνται για την εφαρμογή 
της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. 

3. Ο Δήμος με την υπ΄αρ.πρωτ.3354/19-3-2018 επιστολή του, απέστειλε στην Υπηρεσία 
«Μελέτη τροποποίησης των φρεατίων υδροσυλλογής», στις οδούς Πάντου, Ανωνύμου 93 και 
Μ. Ασίας, όπως συντάχθηκε από το Γραφείο μελετών «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» (αρχικός μελετητής), προκειμένου να εφαρμοστούν οι διαδικασίες των δημοσίων έργων 
περί τροποποίησης της μελέτης του έργου. 
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4. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
5. Ο ανάδοχος με την από 28/12/2017 αίτησή του αιτείται την παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου, μέχρι  31/07/2018. 
6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών κρίνεται επαρκής 

και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση παράτασης  με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», 
αναδόχου εταιρείας  ΙΝΤΡΑΚΑΤ, κατά  έξι  (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/07/2018. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης  με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», 
αναδόχου εταιρείας  ΙΝΤΡΑΚΑΤ, κατά  έξι  (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/07/2018. 
 
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 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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