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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1474/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 511975 πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-07-2020. 
 

Θέμα 44ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», ΑΠ 94, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Αθηνά Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Γκλεγκλέ ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.  
2.  Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 147 
«Προθεσμίες». 

4.  Τα άρθρα 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/31-1-13), «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. Αυτοδ/σης 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Το γεγονός : 
1. Πρόκειται για το έργο : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 8.830.000,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.).  

2. Με την υπ’ αρ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018, ενώ με την υπ’ αρ. 
425/2017 Απόφαση εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό 
Έτος 2018, όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος (Κ.Α.Ε. 9775.06.015). 

3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από τη 
μελετητική εταιρεία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ελέγχθηκαν διορθώθηκαν από το 
τμήμα Μελετών της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και εγκρίθηκαν από τη Δ/νση 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την αρ. 826οικ./17-4-2018 σχετ. 825 απόφαση.  

4. Με την υπ’ αρ. 1013/2018 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 6ΞΑΧ7Λ7-ΤΘΖ Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης αλλά με ανάρτηση αυτής στο 
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 , παρ. 
γ του Ν.4412/2016, για το έργο του θέματος β) η σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 
έργου σε δέκα (10) μήνες, γ) η έγκριση των όρων της συνημμένης πρόσκλησης και της 
διακήρυξης, δ) την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ΕΣΗΔΗΣ, ε) η επιλογή διά κληρώσεων 7 
(επτά) εταιρειών, που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά, με ηλεκτρονικό σύστημα 
κλήρωσης, από τον κατάλογο που συντάχθηκε από τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας.  

5. Με την υπ’ αρ. 391/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

6. Το από 30-05-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
1534/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

7. Με την υπ’ αρ. 1671/19-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε 1. Το 2ο Πρακτικό του έργου και 2. Η κατακύρωση της σύμβασης στην 
ένωση Οικονομικών Φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη 
μέση έκπτωση 30,81% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 6.213.822,92 € (πλέον ΦΠΑ 
24%). 

8. Με την με αρ. 393/2018 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. 

9. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε την 03/08/2018 για το ποσό των 4.484.580,38 € για 
εργασίες, 807.224,47 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 476.262,44 € για απρόβλεπτα, 338.983,05 € για 
απολογιστικά, 42.217,63 € για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών και 64.554,95 € για αναθεώρηση, 
ήτοι Συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.: 6.213.822,92 €, μετά την με αρ. πρωτ: 1765/26-7-2018 
Ειδική Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. Η συμβατική προθεσμία 
περαίωσης του έργου ήταν 10 μήνες και έληγε στις 03-06-2019. 
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10. Με την υπ’ αρ. 3803/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης ΣΣΕ, όπως περιλαμβανόταν στον 1o Α.Π.Ε., για την οποία 
γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (3ο θέμα 22ης Συνεδρίας/22-11-
18). 

11. Με την με αρ. 216/2019 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. 

12.  Η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου υπογράφηκε στις 7-5- 2019 για το ποσό των 1.788.956,00 € για 
εργασίες, 322.012,08 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 189.987,13 € για απρόβλεπτα, 337.362,60 € για 
απολογιστικά και 10.000,00 € για αναθεώρηση, ήτοι Συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.: 
2.648.317,81 €.  

13.  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 1350/2019 απόφαση της 
χορήγησε παράταση περαίωσης εργασιών έως την 15-10-2019.  

14. Με την αριθμ 2364_2019/24-07-2019 πράξη (ΑΔΑ: ΩΡΚΧ7Λ7-ΦΣΘ) της Περιφερειάρχη 
Αττικής εντάχθηκε το έργο: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό 
ΟΠΣ 5033061 

15. Με την αριθμ. πρωτ. 485363/27-08-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.  

16. Με το από 11-07-19 πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης το Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Α. γνωμοδότησε θετικά 
ως προς την προσαρμογή της μελέτης επένδυσης – διαμόρφωσης των διατομών και την 
μελέτη τροποποίησης της αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών του έργου. Με την 
5014399/03-09-2019 απόφασή της η Δ.Ε.Α.Π. ενέκρινε την προσαρμογή των μελετών.  

17. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 2546/2019 απόφαση της 
(ΑΔΑ: 78607Λ7-Λ4Λ) χορήγησε παράταση περαίωσης εργασιών έως την 31-03-2020.  

18. Με την με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 772720/27-11-2019 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του 
έργου (Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης) υποβλήθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του υπόψη έργου.  

19. Μετά τη με αριθ. πρωτ. 783448/2-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας (ως Προϊσταμένη Αρχή), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής με το πρακτικό του 6ου θέματος της 19ης Συνεδρίας της 5-12-2019, διατύπωσε τη 
σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου 
του θέματος και τη θετική του γνώμη για τη σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης στο 
έργο με την συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ολικό ποσό των 11.932.129,97 € εκ 
των οποίων 7.705.140,42 € της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή, 3.283.914,08 € της 
1ης συμπληρωματικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή και υπέρβαση κατά 39,89% και 
943.075,47 € της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης με υπέρβαση κατά 9,46% ήτοι συνολική 
υπέρβαση 49,36%.  

20. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 3138/2019 απόφαση της 
(ΑΔΑ: 6ΛΞΠ7Λ7-ΨΥΞ) ενέκρινε την σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών 
όπως περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου (1η συμπληρωματική σύμβαση με υπέρβαση 
39,89% και 2η συμπληρωματική σύμβαση με υπέρβαση 9,46%).  

21. Με την με αρ. 095/2020 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 2ης Σ.Σ.Ε.  

22. Με την αριθμ 679/05-03-2020 πράξη (ΑΔΑ: 6ΓΞΛ7Λ7-ΜΒΖ) του Περιφερειάρχη Αττικής έγινε 
τροποποίηση της πράξης ένταξης του έργου : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και 
Διαχείρισης Κινδύνων» του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5033061  

23.  Η 2η Σ.Σ.Ε. του έργου υπογράφηκε στις 03-04-2020.  
24. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 705/2020 απόφαση της (ΑΔΑ: 

ΩΡΧΣ7Λ7-ΛΥΔ) χορήγησε παράταση περαίωσης εργασιών έως την 31-07-2020.  
25. O ανάδοχος του έργου με την από 30-06-2020 αίτησή του, ζητά την παράταση των εργασιών 

του έργου μέχρι 31-10-2020 για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι τις εργασίες φύτευσης και την 
επαναφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω.  

26. Με την αρ. πρωτ. 479988/8-7-2020 εισήγησή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2020.  
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27.Με το αρ. πρωτ. 491380/10-07-2020 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του υποέργου, με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-10-2020 δεδομένου ότι δεν 
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν 
όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. 

 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ANTIKEIMENO ΕΡΓΟΥ  
 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των έργων διευθέτησης τμήματος 
των χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερίνης του Θριασίου Πεδίου Αττικής και αναλυτικότερα: 
1. Για τον χείμαρρο Σούρες:  
Διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης από τη Χ.Θ.0+000 (πέρας κατασκευασμένου τμήματος) έως 
Χ.Θ. 1+740 (συμβολή αγωγού εκτροπής Αγ. Αικατερίνης). 
2. Για τον χείμαρρο Αγ. Αικατερίνης:  
 Κατασκευή αγωγού εκτροπής μέρους της πλημμυρικής παροχής του. Ο αγωγός αρχίζει 
από το όριο του Σχεδίου Πόλεως και εκβάλει στη Χ.Θ.1+740 περίπου του χειμάρρου Σούρες. Το 
υπόλοιπο της παροχής του θα συνεχίσει να διοχετεύεται μέσω της φυσικής κοίτης του χειμάρρου 
Αγ. Αικατερίνης (που ευρίσκεται στην περιοχή επέκτασης του Σχ. Πόλεως) στον υφιστάμενο 
αγωγό, ο οποίος διέρχεται από την πόλη της Μάνδρας και συγκεκριμένα διά των οδών Ομήρου, 
Αίαντος, Αγ. Αικατερίνης, Στρ. Ρόκκα, Κοροπούλη και εκβάλλει στον χείμαρρο Σούρες στη 
Χ.Θ.0+238,70.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου μέχρι την 31-10-2020, σύμφωνα με τις αιτήσεις του αναδόχου.  
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 31-07-2020.  
Η 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. 
Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση 
του Αναδόχου. 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, (δαπάνη αναθεώρησης).   
Το κυρίως έργο έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά οι επιχώσεις των πρανών ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Οι 
φυτεύσεις πρέπει να αποφεύγονται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Ως εκ τούτου 
προτείνονται οι μήνες Οκτώβριος – Νοέμβριος (μόνο άρδευση τον Νοέμβριο στα πλαίσια της 
συντήρησης).  
Επαναφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω. Η υπηρεσία και ο ανάδοχος με έγγραφά τους έχουν ζητήσει από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες Δήμου, Ηλεκτρικού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας κ.λ.π. να μας 
παρέχουν πληροφορίες για τις μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες από τον ανάδοχο, με επίβλεψή τους, 
εργασίες Ο.Κ.Ω. ώστε να διαπιστωθεί η αρτιότητα και καλή λειτουργία των προσωρινών δικτύων. 
Ήδη μετά την οριστικοποίηση των αμοιβών μελετών του αναδόχου υπάρχει περιθώριο δαπανών 
για τις απαραίτητες εργασίες επαναφοράς των δικτύων στις κανονικές θέσεις. 
 
Και επειδή:  

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε» (Α’ 147), 
όπως ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 147 «Προθεσμίες». 

2.  O ανάδοχος του έργου με την από 30-06-2020 αίτησή του, ζητά την παράταση των 
εργασιών του έργου μέχρι 31-10-2020 για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι τις εργασίες 
φύτευσης και την επαναφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω.  

3.  Το κυρίως έργο έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά οι επιχώσεις των πρανών ολοκληρώθηκαν 
πρόσφατα. Απομένουν οι φυτεύσεις σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου. 

4.  Οι φυτεύσεις πρέπει να αποφεύγονται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και ως 
εκ τούτου προτείνονται οι μήνες Οκτώβριος – Νοέμβριος (μόνο για άρδευση τον Νοέμβριο 
στα πλαίσια της συντήρησης του έργου).  
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5. Η υπηρεσία και ο ανάδοχος με έγγραφά τους, έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
Δήμου, Ηλεκτρικού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας κ.λ.π. να μας παρέχουν 
πληροφορίες για τις μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες από τον ανάδοχο με επίβλεψή 
τους, εργασίες Ο.Κ.Ω. ώστε να διαπιστωθεί η αρτιότητα και η καλή λειτουργία των 
προσωρινών δικτύων.  

6.  Ήδη μετά την οριστικοποίηση των αμοιβών μελετών του αναδόχου υπάρχει περιθώριο 
δαπανών στο έργο, για τις απαραίτητες εργασίες επαναφοράς των δικτύων στις κανονικές 
θέσεις εφ’ όσον προκύψουν. 

7. Σύμφωνα με την παρ. 8 εδάφιο α, του άρθρου 147 του Ν4412/2016, παράταση της 
συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση 
του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου. 

8. Με την αρ. πρωτ. 479988/8-7-2020 εισήγησή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2020.  

9. Η ζητούμενη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και επιπλέον δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο 
του υποέργου.  

10. Με το αρ. πρωτ. 491380/10-07-2020 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-10-2020 δεδομένου ότι 
δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του 
παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, Αναδόχου : ΚΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ, 
μέχρι την 31-10-2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση 
πλην της νόμιμης αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, Αναδόχου: ΚΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ, 
μέχρι την 31-10-2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση 
πλην της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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