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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3016/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 35ο
Λήψη απόφασης στο αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
"Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, στο
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής", αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Μελάς Σταύρος
• Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Φύλλα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
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Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1.
Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθείων και
Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3.
Την απόφαση με αριθμ. 37419/13479 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11.05.2018)
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.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5.
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 Ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
Έχοντας υπόψη:
1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500010
2. Την υπ’ αριθμ. 1668/2018(ΑΔΑ. 6ΙΥΩ7Λ7-Ω79) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη
δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου
του θέματος
3. Την υπ’ αριθμ. 3532/2018 (ΑΔΑ : 7ΔΟ27Λ7-ΜΘΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνει το πρακτικό και το αποτέλεσμα για τον
προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού σύμβασης του έργου με χαμηλότερη τιμή
650999,99.€ με Φ.Π.Α 24% και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του
μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του
έργου στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ »
4. Την υπ΄αριθμ. 845/2018 Πράξη του Ε’ Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάσισε ότι
δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της
εργοληπτικής επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ για την εκτέλεση του έργου του
θέματος
5. Το από 29/1/2019 συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 650999,99 € μετά του Φ.Π.Α.
και με συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού ,
δηλ.μέχρι 29-01-2020.
6. Την από 28-11-2019 αίτηση του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση της συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου για έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι την
29-07-2020.
7. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και

1.

2.
3.

ΕΠΕΙΔΗ
Πρόκειται για έργο αντικείμενο το οποίου είναι συνοπτικά οι εργασίες συντήρησης
υφισταμένων γεφυρών σήμανσης, με μεταλλικό φορέα, καθώς και η προμήθεια, κατασκευή και
τοποθέτηση νέων σε αντικατάσταση υφισταμένων παλαιών σε οδικούς άξονες στην
Περιφέρεια Αττικής, που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν λόγω εκτεταμένων φθορών, στο
Οδικό Δίκτυο-Π.Α.ο.Δ., παράπλευρο δίκτυο Αττικής Οδού, και όπου αλλού απαιτηθεί σε οδικό
δίκτυο της Π.Α.). Επίσης στο ίδιο αντικείμενο θα εγκατασταθούν νέες πινακίδες κατακόρυφης
σήμανσης ή θα αντικατασταθούν φθαρμένες. Κατά συνέπεια είναι αδύνατο εκ προοιμίου να
ορισθεί το πέρας της εργολαβίας επακριβώς :ως εκ τούτου υπάρχει υπόλοιπο οικονομικό
αντικείμενο προς εκτέλεση.
Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπομένων
εργασιών του έργου δεν ήταν υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής
προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών
του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου. Μετά τα παραπάνω
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παράτασης "με
αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « Συντήρηση και αντικατάσταση
παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Αττικής» προϋπολογισμού 1550000,00€ έως τις 29-07-2020, για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παράτασης "με
αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « Συντήρηση και αντικατάσταση
παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Αττικής» προϋπολογισμού 1550000,00€ έως τις 29-07-2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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