
                   
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 63 537 
 
Συνεδρίαση 20η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 714/2016 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 01-04-2016,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ . ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 60235 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
29-03-2016. 

 
Θέμα 13ο  

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 8.475.000,00 
€, αναδόχου «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.». 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη:  

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Μοίρας Ιωάννης 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
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».  

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 
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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.  Με την υπ.  αρ. πρωτ.183/19-02-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών με την οποία ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στη σύμπραξη γραφείων ΑΦΤΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, Μ. ΑΦΤΙΑΣ – Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. – 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστείδη και την με 
αρ. πρ. 08/ΔΤΑ/3709/27-3-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία τεκμαίρεται η νομιμότητα της ανωτέρω αποφάσεως. 

2. Με την υπ. αρ. πρωτ. 2468/10-01-2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 
εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη του έργου, η οποία ανατέθηκε στη σύμπραξη γραφείων ΑΦΤΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, Μ. ΑΦΤΙΑΣ – Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. – 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστείδη. 

3. Με την υπ.  αρ. πρωτ. 69/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα  υποβολής  προτάσεως του έργου του θέματος στο «ΠΕΠ Αττικής 2007-2013». 

4. Με την υπ. αρ. πρωτ. 1353/29-06-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής   εντάσσεται  το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα¨Αττική¨. 

5. Με την υπ.  αρ. πρωτ. 2527/12-7-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής  προεγκρίνεται η  Δημοπράτηση του έργου του θέματος. 

6. Με την υπ. αρ. 1213/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται η 
διακήρυξη, η αποστολή προκήρυξης σύμβασης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
αποστολή περίληψης διακήρυξης του έργου του θέματος στον Ελληνικό τύπο, και τα τεύχη 
δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, Ε.Σ.Υ., τεχνικές 
προδιαγραφές, ΣΤΑ, ΦΑΥ, έντυπο προσφοράς). 

7. Με την υπ’ αρ. 214/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση  «ΕΛΤΕΓΚ 
Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,35%, συνολικής δαπάνης  5.648.547,79 €  (με Φ.Π.Α.). 

8. Στις 11-08-2014, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύμβαση του έργου με 
προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα  (12) μηνών και για ποσό 5.648.547,79 € συμπεριλαμβανομένης 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

9. Με το με αρ. πρωτ. οικ.168799/28-8-2014 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή διαβιβάστηκαν  δικαιολογητικά  της υπογραφείσας σύμβασης κατασκευής του έργου. 

10. Με την  υπ. αριθμ.  1648/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής  
εγκρίνεται  1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/10/2015. 

11. Με την  υπ. αριθμ.  2084/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής  
εγκρίνεται  2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/12/2015. 

12. Με την  υπ. αριθμ.  2700/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής  
εγκρίνεται  3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/03/2016. 

13. Με το αριθμ. Πρωτ.  39440/29-2-2016 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία  μας αιτείται χορήγηση 
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 31/10/2016 για ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

14. Με την υπ. αριθμ. πρωτ.  53504/18-3-16  Εισήγηση – Αναφορά  του  Προϊσταμένου Τμήματος 
Υδραυλικών – Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α.  ζητείται η  έγκριση για  παράταση της  προθεσμίας 
περαίωσης του έργου. 

15. Με το υπ. αριθμ. πρωτ.  946/18-3-16  έγγραφο,  διαβιβάζεται η Εισήγηση – Αναφορά  του  
Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών – Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α.  στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική  Αρχή  Π.Α.  για τη σύμφωνη γνώμη. 

16.  Με το υπ΄αρ. πρωτ. 946/22-03-16 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 57013/23-03-2016) έγγραφο της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α. δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για  παράταση, έως τις 31-10-
2016. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Στις 11-08-2014 υπογράφηκε η σύμβαση 
κατασκευής του έργου, με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μηνών και για ποσό 5.648.547,79 € 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. και με παρατάσεις της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου μέχρι την 31-03-2016.  

ΑΔΑ: ΩΝ2Τ7Λ7-ΑΡΠ



Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 85% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Έχουν  κατασκευαστεί 
περίπου 2800 μέτρα δικτύου ομβρίων. Έχουν ολοκληρωθεί η οδός Σάμου, η οδός Κηπουπόλεως,  η 
οδός Δημοκρατίας μέχρι τη Δεξαμενή ανάσχεσης, η οδός Λογοθετίδη, η οδός κάτω από τη γέφυρα 
Κορνάρου και  η οδός Ανατολικής Κωνσταντινουπόλεως. Όσο αφορά τη δεξαμενή ανάσχεσης έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί (98%). 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2016. Ο εν λόγω 
χρόνος είναι επαρκής για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.  
Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου οφείλεται στη διαδικασία της δουλείας του εκτός σχεδίου 
πόλεως οικοπέδου που διέρχεται ο αγωγός από το Δήμο Αχαρνών. 
  
Και επειδή : 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.1418/84 και τα 
εκτελεστικά Π.Δ. 609/85 και 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 
2229/94 και τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 210/97 καθώς και τον Ν. 3669/2008 «Περί 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων …» 

2. Επειδή οι υπολειπόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση 
του έργου, οφείλονται δε σε απρόβλεπτες περιστάσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 
εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις συμβατικές εργασίες. 

3. Η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της  αναδόχου 
εταιρείας. Τα αιτήματα του αναδόχου θεωρούνται εύλογα και ο αιτούμενος χρόνος 
παράτασης  της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται επαρκής.  

4. Η εν λόγω παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου δεν επιβαρύνει την δαπάνη 
κατασκευής του.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 8.475.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ, μέχρι 31/10/2016.  
 

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

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 
8.475.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΕΓΚ  ΑΕ, μέχρι 31/10/2016.  
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης 
άλλη,  εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση. 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
      Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Νερούτσου Μαρία 
Δανάκος Χριστόφορος 
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