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ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

        δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» 
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Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής 
Τηλ.: 210 6674700, Fax: 210 6646353 

  
ΚΟΙΝ: 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, Τ.Κ. 11741 
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 ΘΕΜΑ: 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 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

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 απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». και την υπ΄αρ.109290/39629/2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕK4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ΄αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 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. 
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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. Το υπ΄αρ.πρωτ..οικ/162884/6-9-16/ΔΤΕΠΑ επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο 
Σαρωνικού, σχετικά με την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου.  

4. Το οικ/193853/18-10-16/ΔΤΕΠΑ, εξ. επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο Σαρωνικού, 
σχετικά με την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων για την ολοκλήρωση των εργασιών 
του έργου.  

5. Το υπ΄αρ.πρωτ.341380/204127/8286/2902/26-10-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής σχετικά με το απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των  ανασκαφικών 
εργασιών, ο οποίος εκτιμήθηκε  από πλευράς της, σε πέντε (5) μήνες περίπου. 

6. Το υπ΄αρ.πρωτ.216073/23-11-2016/ΔΤΕΠΑ εξ. επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο 
Σαρωνικού, σχετικά με την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου.  

7. Το υπ΄αρ.πρωτ.οικ/76729/10-4-17 έγγραφό ΔΤΕΠΑ προς το Δήμο Σαρωνικού, για ενημέρωση 
της Υπηρεσίας σχετικά με τις ενέργειές του για την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων 
για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.  

8. Την υπ΄αρ.5116/19-4-17 απαντητική επιστολή του Δήμου Σαρωνικού, σχετικά με ενημέρωση 
της Υπηρεσίας ότι θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την καθαίρεση των 
ρυμοτομούμενων επικείμενων. 

9. Το υπ΄αρ.πρωτ.84669/18-07-2017/ΔΤΕΠΑ εξ. επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο 
Σαρωνικού, σχετικά με την αναγκαιότητα κατεπειγουσών, από πλευράς του, ενεργειών, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί το δίκτυο πλήρως λειτουργικό. 

10. Το υπ΄αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/279704/181590/5113/2229/ 27-7-17 
έγγραφο, με το οποίο η Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι 
ολοκληρώθηκε η αποδόμηση των αρχαιοτήτων και οι ανασκαφικές εργασίες. 

11. 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. 

12. 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. 

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

14. Την υπ΄αρ.2705/18-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 
12/08/2017, κατόπιν του από 12/10/2016 αιτήματος του αναδόχου. 

15. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 98%  του συνολικού μήκους του δικτύου, 
ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται περίπου 
στο 91%, λόγω υπολειπόμενων εργασιών στις οδούς Αγίας Τριάδος, Πάντου, Ανωνύμου 93 και 
Μ. Ασίας (φρεάτια  υδροσυλλογής και  αποκαταστάσεις  οδοστρωμάτων). 

16. Την υπ΄αρ.πρωτ.167182/09-08-2017 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την χορήγηση 
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/09/2017, δηλαδή κατά  σαράντα 
εννέα (49) ημέρες, χωρίς αίτημα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του 
Ν.3669/08. 

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η μέχρι σήμερα αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
αλλά: 
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α)  στην καθυστέρηση από πλευράς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για την ολοκλήρωση των 
ανασκαφικών εργασιών, καθώς και  
β) στην μη εφαρμογή του σχεδίου πόλεως από το Δ. Σαρωνικού και την απόδοση ελεύθερου 
του χώρου στις οδούς: Αγίας Τριάδος, Πάντου, Ανωνύμου 93 και Μ. Ασίας, για την ολοκλήρωση 
των εργασιών του έργου (φρεατίων και αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων). 

2. Οι εργασίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχουν ολοκληρωθεί από 27-07-2017 και βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη η κατασκευή του τελευταίου τμήματος των αγωγών του έργου. 

3. Ο Δήμος Σαρωνικού, με την υπ΄αρ.11731/8-8-2017 επιστολή του Δημάρχου, δεσμεύεται ότι 
ολοκληρώνονται οι εργασίες για την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων και ότι οι 
εργασίες του έργου μπορούν να συνεχιστούν χωρίς πρόβλημα. 

4. Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, πλην 
όμως συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι χορήγησης παράτασης προκειμένου: 

•••• να ολοκληρωθούν οι ημιτελείς εργασίες, 
•••• να ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής του δικτύου, 
•••• να αποκατασταθούν τα οδοστρώματα και εν γένει  
••••   να ολοκληρωθεί το έργο με τρόπο ώστε να καταστεί λειτουργικό, το κατασκευασμένο 

δίκτυο, στις οδούς Αγ. Τριάδος, Πάντου, Ανωνύμου 93 και Μ. Ασίας. 
5. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/08: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, 
ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή 
προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και 
τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην 
αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.» 

6. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 «…Παράταση μπορεί να 
εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία….» 

7. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και εντός αυτής ο 
ανάδοχος αιτήθηκε παράταση έξι (6) μηνών. 

8. Η οριακή προθεσμία του έργου είναι επιπλέον [(18+6)/3 = 24/3] οκτώ  (8) μήνες. 
9. Ο χρόνος των σαράντα εννέα (49) ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση 

του έργου - υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί άμεσα οι εργασίες για την απόδοση 
των ρυμοτομούμενων τμημάτων στις παραπάνω οδούς,  όπως δεσμεύτηκε ο Δήμος Σαρωνικού 
με την σχετική επιστολή του Δημάρχου - και δεν ξεπερνά το χρόνο  της οριακής προθεσμίας. 

10. Η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30/09/2017, δεν επιφέρει οικονομική 
επιβάρυνση στο έργο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας  ΙΝΤΡΑΚΑΤ, μέχρι 30/09/2017, δηλαδή κατά  σαράντα 
εννέα (49) ημέρες. 

  
                                                         
Ε.Δ. 
1. Φ.E. (Κόρπα - Τοπάλη) 
2.     Χ.Α.  

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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