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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3021/2019
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 40ο
Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 287.500,00 € αναδόχου
ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.
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. Μοσχολέα ο οποίος τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3.
Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4.
Την υπ’ αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5.
Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6.
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.
Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8.
Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
9.
Το από 28/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 187.667,48 € με το Φ.Π.Α.
10. Τις προθεσμίες του έργου (συνολική και τμηματικές, όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη).
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9340/26-01-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 48258/23-03-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής
προθεσμίας.
13. Την υπ’ αρ. 1753/2018 (Συνεδρίαση 37η/26-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης α) κατά εκατόν τριάντα (130) ημέρες της 3ης
Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15-09-2018 και β) κατά πέντε (5) μήνες
της συνολικής προθεσμίας ήτοι μέχρι την 28-11-2018 του έργου του θέματος.
14. Την υπ’ αρ. 3644/2018 (Συνεδρίαση 74η/04-12-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης α) κατά τρεις (3) μήνες της 3ης Αποκλειστικής
Τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15-12-2018 και β) κατά τρεις (3) μήνες της συνολικής
προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28-02-2018 του έργου του θέματος.
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 236731/20-12-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία
εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από την εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.
16. Την υπ’ αρ. 486/2019 (Συνεδρίαση 10η/26-02-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης α) κατά τέσσερις (4) μήνες της 3ης Αποκλειστικής
Τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15-04-2019 και β) κατά τέσσερις (4) μήνες της
συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28-06-2019 του έργου του θέματος.
17. Την υπ’ αρ. 1701/2019 (Συνεδρίαση 33η/27-06-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147
παρ.8 του Ν. 4412/2016 κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 2811-2019 του έργου του θέματος.
18. Την υπ’ αρ. 2224/2019 (Συνεδρίαση 41η/29-08-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 187.667,48 € με
Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο της αρχικά εγκεκριμένης και β) η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ» αναδόχου
ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 27.224,42 € με Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσοστό 14,58% της
αρχικής σύμβασης.
19. Την από 01-11-2019 (αρ. πρωτ. 687797/2019 Υπηρεσίας μας) αίτηση της αναδόχου εταιρείας
με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις
(3) μήνες, έως την 28-02-2020.
20. Την από 28-11-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης.
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ΕΠΕΙΔΗ
1. Στα πλαίσια του έργου του θέματος έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των
ύφαλων σπηλαιώσεων και της ενίσχυσης του μετώπου των κρηπιδωμάτων του λιμένα της
Ύδρας στις θέσεις που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.
2. Μετά από αίτημα του Δήμου Ύδρας (σχετική Αρ. 21/2019 απόφασή του) οι εργασίες του έργου
του θέματος διεκόπησαν για την θερινή περίοδο, ήτοι από αρχές Ιουνίου έως τα τέλη
Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
3. Έχουν προκύψει καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου από τους χρόνους που απαιτούνται για
την χορήγηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και
Νήσων για την αποβίβαση και παραμονή των μηχανημάτων έργων στο νησί της Ύδρας.
4. Απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της συναφθείσας 1ης Σ.Σ.
5. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 01-11-2019 (αρ. πρωτ. 687797/2019 Υπηρεσίας μας) αίτησή
της ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις
(3) μήνες ήτοι έως την 28-02-2020 για την εκτέλεση της 1ης Σ.Σ.
6. Με την από 28-11-2019 εισήγησή της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση
παράτασης «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 κατά δύο
(2) μήνες της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28-01-2020.
7. Το χρονικό διάστημα της παράτασης των δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι την 28-01-2020 κρίνεται
εύλογο για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων συμβατικών εργασιών.
8. Η συνολική καθυστέρηση στην εκτέλεση του ανεκτέλεστου μέρους των συμβατικών εργασιών
για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του νυν αναδόχου και εκ τούτου η
παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας, ήτοι
μέχρι την 28-01-2020 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ
ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση χορήγησης παράτασης κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την
28-01-2020 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.
ΥΔΡΑΣ», αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.
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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