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Συνεδρίαση 10η
Απόφαση υπ’ αριθ. 542/2022
Στην Αθήνα, σήμερα 15-03-2022, 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: 204363/10-03-2022
πρόσκληση του Προέδρου της και την 207200/11-03-2022 ορθή επανάληψή της, οι οποίες
κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της στις 10-03-2022 και 11-03-2022 αντίστοιχα.
Θέμα 58ο
Έγκριση παράτασης αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών για εργασίες στα πλαίσια του
έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», αναδόχου «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε»
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Γιαννακόπουλος Βασίλειος
• Αγγελόπουλος Γεώργιος
• Βλάχου Γεωργία
• Βερελή Βασιλική
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Αγγελάκη Δήμητρα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βάρσου Μαργαρίτα
• Λεονάρδου Πολυτίμη
• Μελάς Σταύρος
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Κουρή Μαρία
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Κατσιγιάννης Αθανάσιος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
• Δημητρίου 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
Μαρία Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ
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Θεοφανόπουλο (Υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών
του Ν.3316/20005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την με υπ. αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Πειρφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
Και έχοντας υπόψη :
1.
Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ/ΚΑΕ 978101040.
2.
Την υπ’ αριθμ. 939/2019 (ΑΔΑ:Ω1ΠΓ7Λ7-ΤΘΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η ηλεκτρονική
διενέργεια του διαγωνισμού
3. Την υπ' αριθ. 2454/ 25-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΦ47Λ7-ΥΔΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
με ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου του θέματος τον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε» με μέσο
ποσοστό έκπτωσης 42,70% (χαμηλότερη τιμή) με βάση το Άρθρο 14 της Διακήρυξης και
συνολική δαπάνη 16.119.069,29€ (με ΦΠΑ).
4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας το οποίο υπογράφηκε στις 26/02/2021 για ποσό
16.119.069,29€ (με ΦΠΑ)
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
6. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία είναι 3 έτη (26/02/2024).
7. Τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
8. Το γεγονός ότι δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες στο έργο, παρά μόνο οι τοπογραφικές
αποτυπώσεις
9. Την με αρ. πρωτ. 169400/28-02-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση των
αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του Άρθρου 4 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» και ειδικότερα της
παραγράφου 4.2 «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της Ε.Σ.Υ. για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών.
10. Την με αριθ. 20329/15.2.2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
11. Την με αριθ. 19813/5.3.2022 απόφαση της Τροχαίας Αττικής
Και επειδή
1. Υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη έκδοση της σχετικής άδειας της
Τροχαίας ( η οποία εκδόθηκε στις 5.3.2022 χωρίς αυτό να αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.
και από αυτή εξαιρέθηκε το τμήμα 5047 - Νότια και Νησιωτική Αττική (σχετ. 14), για το οποίο θα
εκδοθεί νέα Απόφαση).
2. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση
στην παράδοση των ψηφιακών αντιγράφων των
μελετών που αφορούσαν τις μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις ΜΕΒΟΑ από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις των προθεσμιών
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της σύμβασης εγκρίνονται “με αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών
του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με
αναθεώρηση” των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του Άρθρου 4 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» και
ειδικότερα της παραγράφου 4.2 «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της Ε.Σ.Υ. του έργου
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 28.000.000,00 € αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» , κατά 12 μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παράδοσης σε καθεμία από αυτές.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με
αναθεώρηση” των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του Άρθρου 4 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» και
ειδικότερα της παραγράφου 4.2 «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της Ε.Σ.Υ. του έργου
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 28.000.000,00 € αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» , κατά 12 μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παράδοσης σε καθεμία από αυτές.
➢
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➢

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη
απέχει από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το
έργο το οποίο είναι κρίσιμο για την οδική ασφάλεια των πολιτών της Αττικής.».
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την
ψηφοφορία.
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βερελή Βασιλική
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μελάς Σταύρος
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