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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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1849/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-07-2019, ημέρα Παρασκευή 9:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 387847 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-07-2019. 
 

Θέμα  3ο  

Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: « Mετατόπιση 
συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» με ΑΝΑΔΟΧΟΙ:K/Ξ 
K. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.-ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 Παρόντες: 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 10 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την εισήγηση της   Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 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. 338161/1-7-2019 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 16η Ιουλίου 2020. 

 
 
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω : 
 

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». 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 

Κατασκευή νέου μετατοπισμένου συλλεκτήρα στην οδό Αλατσατών με αφετηρία το τέλος του 
κατασκευασθέντος το 1998 αγωγού, δηλαδή στο υπάρχον φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου 
γηπέδου Μπάσκετ της οδού Πάρσης ( Χ.Θ. 0+372,30) με προτεινόμενες διαστάσεις στη θέση αυτή, 
κατόπιν υδραυλικών υπολογισμών ,πλάτος Β=3.00 μ. και ελεύθερο ύψος Η=2.50 μ. 
Ο νέος συλλεκτήρας ,οδεύοντας ,διέρχεται την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με δύο αντίρροπες 
στροφές μικρής ακτίνας R=15.00 μ. και εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων. 
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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. 
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. και φρεάτια επίσκεψης του συλλεκτήρα ανά αποστάσεις 50.00μ. 
Επιπλέον ελήφθη υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων που διέρχεται στην μέση της 
οδού Αλατσάτων ,το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί και να μετατοπισθεί σύμφωνα με την 
εγκριθείσα μελέτη από την ΕΥΔΑΠ. 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι η σήμανση του έργου σύμφωνα με την 
εγκριθείσα κυκλοφοριακή μελέτη και η διάνοιξη ορύγματος μήκους 45μ.περίπου με στρώση από 
άοπλο σκυρόδεμα και εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου, όπου και αποκαλύφθηκαν τα καλώδια 
μέσης. 
τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Εν συνεχεία, σε συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, έγινε προσωρινή προστασία 
των καλωδίων με την τοποθέτησή τους εντός πλαστικών σωλήνων και την κάλυψή τους με άμμο, 
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριστικής μετατόπισης του συγκεκριμένου δικτύου από το 
ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του έργου του θέματος. 
 
 
 
 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά 347 ημέρες ,ήτοι μέχρι 16-7-2020 μετά την από 11-6-2019 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 347 ημέρες (λήξη 16-7-2020) με την εξής αιτιολόγηση : 
-Την διακοπή των εργασιών από την 1η Μαρτίου εξαιτίας της εμπλοκής του δικτύου μέσης τάσης 
κατά μήκος του αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Πάρσης (αναμονή από τη ΔΕΔΔΗΕ της 
έγκρισης μετατόπισης ) και την αναμονή της οριστικής μελέτης από την ΕΔΑ Αττικής ,σχετικά με τη 
μετατόπιση του δικτύου φυσικού αερίου στη συμβολή των οδών Πάρσης και Ελ. Βενιζέλου . 
-Εξαιτίας των αρχικών καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των μελετών και στην έκδοση των 
απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές (ΕΥΔΑΠ-Τμήμα Ακαθάρτων ,ΕΥΔΑΠ-
Τμήμα Ύδρευσης ,Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ,Δ/νση Τροχαίας Αττικής ,Δήμος Ν.Ιωνίας 
,κ.α.),καθώς και των καθυστερήσεων που προέκυψαν από τα δίκτυα μέσης τάσης και φυσικού 
αερίου .Στις καθυστερήσεις συμπεριλαμβάνεται η διακοπή των εργασιών κατά την εορταστική 
περίοδο των Χριστουγέννων (βλ.άδεια τομής ,από 10-12-2018 έως 7-1-2019 ). 
 
Και επειδή: 
 
1.Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης του έργου απαιτείται από τον ανάδοχο η σύνταξη μελέτης 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η σύνταξη μελέτης τροποποίησης των υφιστάμενων δικτύων 
ακαθάρτων κατά την όδευση του αγωγού και την έγκριση τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής και ΕΥΔΑΠ αντιστοίχως. 
Συγκεκριμένα : 
α) Η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την 
20/04/2018 στο Δήμο Ν.Ιωνίας για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθμ. 142/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία με την με αρ. πρωτ. 
62405/575/30-7-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε και 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3938Β΄/11-9-2018. Επιπλέον με την υπ’αριθμ. 278/2018 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η παραχώρηση μέρους του οδοστρώματος επί της 
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Χρυσοστόμου Σμύρνης για προσωρινή αφετηρία της λεωφορειακής γραμμής 602 , βάσει της 
οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 20268/21-11-2018 Απόφαση ΟΑΣΑ. 
Μετά τις παραπάνω αποφάσεις εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 17090 Απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας 
Αττικής έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα από 5-10-2018 έως 4-12-
2018. 
Εν συνεχεία εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 83341/735/24-9-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, το ΦΕΚ 4423Β΄/5-10-2018 και η υπ’αριθμ. 17090-Α Απόφαση της Δ/νσης 
Τροχαίας Αττικής περί παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα από 5-
12-2018 έως 25-7-2019. 
β) Η μελέτη τροποποίησης των υφιστάμενων δικτύων ακαθάρτων και ύδρευσης στα πλαίσια του 
έργου του θέματος, μετά από την 8/03/2018 ηλεκτρονική αίτηση του αναδόχου προς την ΕΥΔΑΠ 
(αρ.πρωτ.5706/8-03-2018 ) για παροχή ψηφιακών αρχείων αποτύπωσης οδεύσεων δικτύων στην 
περιοχή του έργου , υποβλήθηκε την 18-05-2018 στην ΕΥΔΑΠ μαζί με τη μελέτη τροποποίησης 
των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης όπως είχε ζητηθεί με το αρ. πρωτ. 5408/4-4-16 έγγραφό της. 
Οι εγκρίσεις των παραπάνω μελετών δόθηκαν από την ΕΥΔΑΠ για μεν το δίκτυο ακαθάρτων με το 
αρ.πρωτ. 20933/3-10-2018 έγγραφό της, για δε το δίκτυο ύδρευσης με το αρ. πρωτ.22225/19-10-
2018 έγγραφό της. 
2. Με το Ν. 3028(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη για την πιστή εφαρμογή του. Μετο 
αρ. πρωτ. οικ. 2248/7-12-2017 έγγραφό μας, η ΕΦΑ Αθηνών ενημερώθηκε για την πρόοδο της 
διαδικασίας της δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα, ότι η υπογραφή της Σύμβασης θα 
γίνει τον Ιανουάριο του 2018 και παρακαλείτο για την σύνταξη μνημονίου συνεργασίας με την 
Περιφέρεια Αττικής όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. 
Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής, στην αρμοδιότητα της οποίας εκ των 
υστέρων υπήχθη η περιοχή του έργου, και της Περιφέρειας Αττικής, υπεγράφη την 26-6-2018 μετά 
την με αρ. πρωτ.459/12.032018 απόφαση ένταξης της Πράξης «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων 
(ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Ν.Ιωνίας» για ποσό 56.000€.Εν συνεχεία εκδόθηκε η 
με αρ. πρωτ. 3429/11-9-2018 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με 
την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στα πλαίσια του έργου του θέματος 
μέσω της δημιουργίας ειδικού υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», καθώς και η 
έγκριση έναρξης της διαδικασίας πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την 
παρακολούθηση των εργασιών. Η διαδικασία πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού 
ολοκληρώθηκε την 13-2-2019 με την με αρ. πρωτ. 683/13-2-2019 Απόφαση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 
Σημειώνεται ότι για να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών του έργου, 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού από την ΕΦΑ 
Ανατολικής Αττικής, μετά από συνεννόηση και πρόταση της προσλήφθηκε εξειδικευμένος τεχνίτης 
αρχαιολόγος για το χρονικό διάστημα 21-11-2018 έως 12-2-2019. 
3. Με την αρ. πρωτ. 6490/21-3-2018 αίτηση του αναδόχου προς τον ΔΕΔΔΗΕ παραδόθηκαν 
σχέδια του δικτύου του όπου μετά από διερευνητικές τομές αλλά και κατά την έναρξη των 
εργασιών επί της οδού Πάρσης (τμήμα από αποδέκτη και για 45μ. περίπου) διαπιστώθηκε ότι το 
δίκτυο του διέρχεται στην όδευση του υπό κατασκευή αγωγού του έργου. 
Μετά από αυτοψίες της υπηρεσίας με τον ΔΕΔΔΗΕ στον υπόψη χώρο, ο Τομέας Τεχνικών 
Εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ μελέτησε την μετατόπιση των δικτύων Μέσης Τάσης σε θέσεις που δεν 
εμποδίζουν στην εξέλιξη του έργου και για την ικανοποίηση του με αρ. πρωτ. 658/20-3-2019 
αιτήματός μας προς τον ΔΕΔΔΗΕ περί μετατόπισης του δικτύου με το αρ. πρωτ. 10329/7-5-2019 
εγγράφου του, ζήτησε την καταβολή προϋπολογιστικής δαπάνης 21,275,00€ χωρίς ΦΠΑ και την 
άμεση κατάθεση του ποσού με προσκόμιση της σχετικής απόδειξης πληρωμής. 
4. Με την με αρ. πρωτ. 850009718/14-3-2018 αίτησή του προς την Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Αττικής Α.Ε. ο ανάδοχος αιτήθηκε τη χορήγηση ενημέρωσης ύπαρξης εγκατεστημένου δικτύου 
αγωγών Φυσικού Αερίου στην τοποθεσία του έργου του θέματος και με την με αρ. πρωτ. 
850009718/14-3-2018 απάντησή της προς τον ανάδοχο η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. 
τον ενημέρωσε για την ύπαρξη δικτύου Φ.Α. Με τα από 22-1-2019 (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ/157/23-1-
2019 και ΔΕΑΠΠΑ/267/4-2-2019) έγγραφα του αναδόχου προς την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ με θέμα 
«Υποβολή αιτήματος για μετακίνηση αγωγού Φ.Α. μέσης πίεσης» και «Υποβολή μελετών και 
υποβάθρων» και μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ 
στις 31-1-2019 αποφασίστηκε να εκπονηθεί από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ μελέτη μετατόπισης του 
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δικτύου της (Χαμηλής και Μέσης Πίεσης) προκειμένου να κατασκευαστεί ο ορθογωνικός αγωγός 
ομβρίων του έργου του θέματος στα σημεία που διασταυρώνεται με το δίκτυό της. Η μελέτη ακόμα 
δεν έχει ολοκληρωθεί από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ. Επιπροσθέτως, η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, με το με αρ. 
πρωτ. 270166742/20-5-2019 έγγραφό της ζήτησε να της εγκριθεί ποσό ύψους 296.000,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ), το οποίο κατ’ εκτίμησή της αφορά το κόστος εργασιών και υλικών που απαιτείται για 
να προβεί στην εξειδικευμένη εργασία μετατόπισης του δικτύου της μέσης πίεσης, προκειμένου να 
συνεχιστεί η κατασκευή του έργου του θέματος. 
5. Μετά τα ανωτέρω εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1643/6-6-2019 απόφαση τροποποίησης της πράξης 
«Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (Ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Ν. Ιωνίας» με 
κωδικό ΟΠΣ 5007761 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με αντικείμενο ένταξη 
υποέργου ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ – Φυσικό Αέριο), και υποβλήθηκαν προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Δελτίο Πράξης και αίτημα κατανομής συνολικού 
ποσού 393.421,00€ (21.275 + 296.000 + ΦΠΑ), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να 
κατατεθούν στο ΔΕΔΔΗΕ και στην ΕΔΑ Αττικής ΑΕ τα αντίστοιχα ποσά για να προχωρήσουν στις 
εξειδικευμένες εργασίες μετατόπισης των δικτύων τους, προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή 
του έργου του θέματος. 
6. Με την με αρ. πρωτ. 25653/12-11-2018 άδεια κατάληψης και τομής οδοστρωμάτων του Δήμου 
Νέας Ιωνίας έως την λήξη της συμβατικής διάρκειας του έργου, επισημάνθηκε ότι δεν θα 
εκτελούνταν εργασίες κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από 10-12-2018 έως 7-1-
2019. 
7. 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. 
8. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση 
του Αναδόχου. 
9. 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). 
10. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου υποβλήθηκε 
αίτηση εκ του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 274335/11-6-2019). 
11. Η Δ/νουσα το έργου Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/νσης) εισηγήθηκε την 
παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου κατά 347 ημέρες (η με αριθ. πρωτ. 
Δ.Ε.Α.Π. 338161/1-7-2019  Εισήγηση). 
12.Το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 344180/2-7-2019 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση της εν λόγω 
παράταση προθεσμίας. 
13. Το από 8-7-2019 (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 363613/9-7-2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση 
της σύμβασης (1η παράταση) του Υποέργου 1 «Mετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) 
στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» της Πράξης με τίτλο: «Mετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων 
(ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» με κωδικό ΟΠΣ “6007761” συνολικού 
προϋπολογισμού “1.120.408,27 €” (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην 
προτεινόμενη 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίσης των εργασιών κατά 347 ημέρες, 
ως 16-7-2020 και σύμφωνα με τη Λ. ΙΙ.4_1-Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης, που είναι 
καταχωρημένη στο ΟΠΣ με α.α. 3887.2.0), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του 
υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του.  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ91 
«Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» κατά 
347 ημέρες ήτοι μέχρι την 16-7-2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω 
σκεπτικό. 
 

Συνημμένα 
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1. Η με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 338161/1-7-2019 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της 
Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) και η συνημμένη σχετική αίτηση του αναδόχου 

2. Το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 344180/2-7-2019 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

3. Το από 8-7-2019 (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 363613/9-7-2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
Α) Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της εισήγησης της υπηρεσίας, οι καθυστερήσεις μέχρι σήμερα 
οφείλονται στην ανάγκη λήψης αδειών και ότι όλες οι απαιτούμενες άδειες έχουν ληφθεί και 
υπολείπεται μόνο η μετακίνηση ορισμένων δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, φυσικό αέριο) και ότι κατά συνέπεια 
συνέρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ταχεία προώθηση του έργου. 
Β). Με την παράταση ουσιαστικά  καλείται η υπηρεσία να ολοκληρώσει το έργο εντός (1) ενός 
έτους, όταν ολόκληρη η αρχική προθεσμία των 18 μηνών απορροφήθηκε για τη λήψη αναγκαίων 
αδειών. 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
Α) Την έγκριση της παράτασης 347 ημερών. 
Β) Καλείται η υπηρεσία να ενημερώνει τακτικά ανά τρίμηνο την Διοίκηση και εκτάκτως σε 
περίπτωση κάθε προβλήματος που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση στο έργο. 

 
 Τα τακτικά μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής  κ Κ. Καράμπελας και κα. Αλ. Μπαλού  

δηλώνουν λευκό 

 
 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

       Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Καράμπελας Κωνσταντίνος  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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