
   

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 237 

 

Της 13
ης

 με τηλεδιάσκεψη,  συνεδρίασης που έγινε την  Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, ύστερα από 

τη με αριθ. πρωτ. 12081 / 285/ 19-3-2021 πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαμπία Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος 

Γκερλές Δημήτριος, Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος και 

Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά μέλη. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Μανωλάκος Κυριάκος και Κοτέας Αλέξανδρος. 
 

    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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή μη παράτασης Εργασιών του Έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ 

Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 26
η
 Ιουλίου 2021 

(26/07/2021). 

 

  Η Ο.Ε συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με τις με αριθμ. 40 & 163 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  

 

Η Ο.Ε. ασχολείται με το θέμα ύστερα από τη λήψη της με αριθ. πρωτ. 11255/664/12-3-2021 

εισήγησης της Δ/νσης   Οδοποιίας – Αποχ/σης - Τμήμα  Οδικών Έργων & Δημ. Συγκοινωνίας, η οποία 

έχει ως εξής: 
 

Δ/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης     Προς Οικονομική Επιτροπή 

Τμήμα Οδικών Έργων και Δημ. Συγκοινωνίας 
 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ 
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 26

η
 Ιουλίου 2021 

(26/07/2021). 

 

ΣΧΕΤΙΚO: 

           1) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 9123/664/25-02-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ      2002 Α.Τ.Ε. 

 2 )το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7245/15-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Τεχνική αναφορά ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ κατά τον μήνα 

Νοέμβριο 2020. 
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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΄ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου 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 

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 Δίκτυο 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.  

Α2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

          Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά για το έτος 2021 και στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 307323.10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Π.Ε.Π. 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020/ΠΔΕ MIS 5052670 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίστηκε η Δ/νση Οδοποιίας-Αποχέτευσης και Προϊσταμένη Αρχή 

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά.  

Το έργο διέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και Διατάξεις περί Δημοσίων έργων και έργων 

Ο.Τ.Α., όπως κυρίως κωδικοποιούνται στο Ν.4412//2016. 
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Α3.  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 χορηγήθηκαν έξι (6) παρατάσεις του αρχικού συμβατικού 

χρόνου, έως την 26
η
 Μαΐου 2020 με την 109/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη 

συνέχεια έως την 26
η
 Αυγούστου 2020 με την 318/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 26 

Σεπτεμβρίου 2020 με την 569/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 26 Νοεμβρίου 2020 με 
την 621/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 26 Ιανουαρίου 2021 με την υπ’ αριθμ. 

784/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έως 26 Μαρτίου 2021 με την υπ’αριθμ. 64/2021 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η υπηρεσία μας, ως επιβλέπουσα υπηρεσία της εν θέματι εργολαβίας, εκτιμώντας τα 

πραγματικά δεδομένα του έργου και τα σχετικά αιτήματα του αναδόχου, κατά την τελική φάση της 
εκτέλεσης αυτού (Μαρτίου 2021), διαπιστώνει τα κάτωθι σημαντικά ζητήματα: 

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς 
της πανδημίας του COVID-19 δημιουργήθηκαν πρακτικά σοβαρές δυσχέρειες  ως προς την πρόοδο 

των εργασιών στο εργοτάξιο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες και 
καθυστερήσεις στην καθαίρεση και απομάκρυνση των υπαρχόντων παλαιών ιστών και Pillars λόγω 

της αναμονής του συνεργείου της ΔΕΔΔΥΕ που θα ηλεκτροδοτήσει τα ήδη εγκατεστημένα Pillars 

προκειμένου εν συνεχεία να ανάψουν τα νέα φωτιστικά LED που ήδη έχουν τοποθετηθεί. Επίσης 
μετά από συστάσεις/προτάσεις από το Εξειδικευμένο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) κατά 

το μήνα Νοέμβριο 2020 που κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας με το (2) σχετικό και σύμφωνα με 
το άρθρο 159 του Ν. 4412/16 απαιτείται η συμμόρφωση του αναδόχου στις σχετικές 
συστάσεις/προτάσεις  μετά από σχετική εντολή της Δ.Υ. 

Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και : 
 τον ν.4683 /2020 (Α 83-10.04.2020) “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 
68) και άλλες διατάξεις” και ειδικώς το άρθρο εξηκοστό, παρ. 1 δ)  

 την κατευθυντήρια οδηγία 24 -Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- κεφ. Γ παρ. 1 & 3, 

 το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7245/15-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Τεχνική αναφορά ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ κατά τον μήνα 

Νοέμβριο 2020. 

 Το άρθρο 5 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195, (ΦΕΚ 1539/Β/17-10-2003) περί 
λειτουργίας ΕΣΠΕΛ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ………ΚΑΙ 
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 το άρθρο 147 του Ν4412/2016 και ιδιαίτερα την παράγραφο 10 αυτού 

να χορηγήσετε παράταση εργασιών του εν θέματι έργου διάρκειας τεσσάρων (4) 

ημερολογιακών μηνών, άνευ αναθεώρησης και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι νέα 

καταληκτική ημερομηνία να είναι η 26-07-2021, εκ των οποίων με σαφή διαχωρισμό δύο (2) μήνες 
προς ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου και δύο (2) 

μήνες προς αποκατάσταση ελαττωμάτων σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣΠΕΛ. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9123/664/25-02-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 

Α.Τ.Ε. 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  & ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ  

                                                                               Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

                                                                                                   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 

                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ.ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ 

                                                                                                                                                                     

 Η Ο.Ε., αφού  είδε: 
 Την με αριθ. πρωτ. 11255/664/12-3-2021 εισήγησης της Δ/νσης   Οδοποιίας – Αποχ/σης - 

Τμήμα  Οδικών Έργων & Δημ. Συγκοινωνίας  
 Την με αρ. 172/17-3-2021 θετική γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ 

 Το με αρ. 9123/664/25-2-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 Α.Τ.Ε.» 

 Το με αρ. 7245/15-2-2021 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 

«Τεχνική αναφορά ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020» 

 

 Αφού συμβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το  Ν. 

4735/20 (άρθρο 40 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής»), του Ν. 4412/2016 , του Ν. 

4623/2019, του Ν. 4625/2019 και του Ν.4683/2020 (Α83-10.04.2020) 

 

  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΄ 

Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 26
η
 Ιουλίου 2021 

(26/07/2021), άνευ αναθεώρησης και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι νέα καταληκτική 

ημερομηνία να είναι η 26-07-2021, εκ των οποίων με σαφή διαχωρισμό δύο (2) μήνες προς 

ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου και δύο (2) 

μήνες προς αποκατάσταση ελαττωμάτων σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣΠΕΛ. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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