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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                         Συνεδρίαση 15η της 21.05.2021 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Πρακτικό από την 15η  Συνεδρίαση της  21-05-2021 της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. Απόφασης: 135/2021 

Περίληψη: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση 

υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ.: 53/2018. 

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 21-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε τηλεδιάσκεψη, αποτελούμενη από τους: 

1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 

2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 

3. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4. ΣΥΡΙΓΟ ΠΟΛΥΔΩΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

5. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

7. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπαρ. πρ. 11089/17-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδημάρχου αυτής. 

Τα τακτικά μέλη κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώνεται από την κ. Αγγελίδου Μαρία, 

Αναγνωστόπουλος Κων/νος και Παυλόπουλος Θεμιστοκλής απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα 

κλήθηκαν. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 

7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Κύριε Πρόεδρε,  

Λαμβάνοντας υπόψη  

• Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρο 209 παρ.3) 

• Την παρ. 9 περ. α’ του άρθρου 10 ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α 139/31.08.2019), με την οποία 

αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παρ. 1 άρθ. 72 ν. 3852/2010 («Αρμοδιότητες 

οικονομικής επιτροπής δήμων») που πλέον ισχύει ως εξής: «η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την 

τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε 

κάθε περίπτωση νομοθεσία.  

• Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016   

• Την υπ. αρ. πρωτ. 9377/16-04-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 

• Την υπ. αρ. πρωτ. 9386/16-04-2021 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Νέας Σμύρνης 

• Το υπ. αρ. πρωτ. 10996/17-05-2021 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής περί γνωμοδότησης για 

προέγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.    

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

παραπάνω έργου, η οποία λήγει στις 17/06/2021  σύμφωνα με τη υπ. αριθμ. 30940/17-12-2019 Σύμβαση 

κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (ήτοι περαίωση του έργου στις 14/12/2021).  

Η παράταση του έργου κρίνεται αναγκαία λόγω 

1. Της καθυστερημένης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής που προβλέπονταν να 

ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2020 η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά μετά την αναγκαία έγκριση 

εκσκαφών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων η οποία κοινοποιήθηκε στην αναθέτουσα 

την 15-04-2020. 

2. Της λήψης περιοριστικών μέτρων βάσει της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 64 - 14.03.2020) Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η οποία επέφερε 

αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης και αδυναμία προμηθευτών για παράδοση 

απαιτούμενων υλικών για το χρονικό διάστημα 16-04-20 έως 11-05-2020 

3. Της εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού σε συνεργεία υπεργολάβων του αναδόχου που οδήγησε σε 

προληπτικό κλείσιμο του εργοταξίου όλο το μήνα Αύγουστο. 

4. Της εκ νέου λήψης περιοριστικών μέτρων βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/Γ.Π.οικ. 

69863 - ΦΕΚ 4829/Β/2-11-2020 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
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κορωνοϊού COVID-19 η οποία επέφερε την εκτέλεση εργασιών με περιορισμένο προσωπικό και μείωση 

του ρυθμού εκτέλεσης. 

5. Δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών 

υπαίθρου (Συνημμένα μετεωρολογικά στοιχεία για την περιοχή του έργου). 

Η    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 103 & παρ. 3 του αρ. 209  του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του  άρ. 72 του 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 4555/2018 και τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 

4623/19 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 9 περ. α’ του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 

 Τις διατάξεις του άρ. 147 του Ν.4412/2016  

 Την υπαρ. πρωτ. 9377/16-04-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 

 Την υπαρ. πρωτ. 9386/16-04-2021 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Νέας Σμύρνης 

 Το υπαρ. πρωτ. 10996/17-05-2021 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής (Εταιρεία Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ) περί γνωμοδότησης για προέγκριση της 

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

 Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστερημένη έναρξη εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, που 

προβλέπονταν να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2020, πραγματοποιήθηκε τελικά μετά την 

αναγκαία έγκριση εκσκαφών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία 

κοινοποιήθηκε στην αναθέτουσα την 15-04-2020. 

 Το γεγονός της λήψης περιοριστικών μέτρων, βάσει της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 64 - 14.03.2020) 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, επέφερε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης και αδυναμία προμηθευτών 

για παράδοση απαιτούμενων υλικών για το χρονικό διάστημα 16-04-20 έως 11-05-2020 

 Το γεγονός ότι εμφανίστηκαν κρουσμάτα κορωνοϊού σε συνεργεία υπεργολάβων του αναδόχου που 

οδήγησε σε προληπτικό κλείσιμο του εργοταξίου όλο το μήνα Αύγουστο. 

 Το γεγονός της εκ νέου λήψης περιοριστικών μέτρων, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69863 - ΦΕΚ 4829/Β/2-11-2020 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η οποία επέφερε την εκτέλεση εργασιών με περιορισμένο 

προσωπικό και μείωση του ρυθμού εκτέλεσης. 

 Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις), που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση 

εργασιών υπαίθρου. 

Μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση 

υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ.: 53/2018, κατά εκατό ογδόντα (180) ημέρες, 

ήτοι έως 14-12-2021. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 

ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Νέα Σμύρνη 21.05.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

  

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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