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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1438/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της 
Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέμα 9

o
 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση του οδικού άξονα ‘Επιβατικό 
λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστός’» προϋπολογισμού 339.000,00 
€ (με το Φ.Π.Α), αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.   
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3.  Τo Ν. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής». 
4.  Την αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/04-11-2011) [Έγκριση 

τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής]. 
5.  Τo Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6.  Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 “Aνάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42) 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

7.  Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
8.  Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
9.  Το από 26-7-2012 εργολαβικό συμφωνητικό. 
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10.  Τη συμβατική προθεσμία του έργου η οποία λήγει στις 25-07-2013 καθώς και τις ενδεικτικές τμηματικές 
προθεσμίες αυτού. 

11.  Tην από 1-7-2013 αίτηση του αναδόχου. 
ΕΠΕΙΔΗ 
1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα που κρίνονται 

απαραίτητες καθόσον έχουν σχέση με την ασφάλεια της οδού, ώστε να παραμένει ασφαλής για τους 
κυκλοφορούντες σε αυτήν όπως : φρεζάρισμα τμημάτων της οδού και νέος αντιολισθηρός ασφαλτικός 
τάπητας, επούλωση τοπικών φθορών οδοστρώματος (λάκκοι) ή κατασκευή ταπητηδίων περιορισμένης 
έκτασης, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, επισκευές φρεατίων υδροσυλλογής, ανύψωση-
καταβιβασμός φρεατίων, καθώς και εργασίες πρασίνου. 

2. Σύμφωνα με το Ν. 3481/2-8-2006 άρθρο 7 οι αρμόδιες για την συντήρηση των οδών υποχρεούνται να 
ελέγχουν ανά δεκαπενθήμερο τις οδούς αρμοδιότητάς τους, για την διαπίστωση βλαβών του 
οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφάλειας της οδού και να αποκαθιστούν τις βλάβες που 
κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας. 

3. Επειδή σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο οι όποιες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα και 
δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών, ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες 
(εργασίες επούλωσης λάκκων , εργασίες αποκατάστασης πινακίδων, απομάκρυνση φερτών υλικών, 
καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής κ.τ.λ.) που αφορούν την συντήρηση του υπόψη οδικού άξονα βάσει 
των βλαβών που προκύπτουν από την χρήση του και είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του, θα πρέπει 
να υπάρχει εγκαταστημένος ανάδοχος, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. 

4. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δικά της συνεργεία για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την 
ασφάλεια των οδών του συγκεκριμένου οδικού άξονα, επομένως θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη 
εργολαβία για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη η επόμενη 
εργολαβία συντήρησης. 

5. Δεν ενδείκνυται να εκτελεστούν εργασίες πρασίνου επί της νησίδος της Λεωφόρου Σαλαμίνας κατά τους 
θερινούς μήνες επειδή δεν υπάρχει αρδευτικό σύστημα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της 
φύτευσης. 

6. Με την από 1-7-2013 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της περαίωσης του έργου κατά τρεις 
(3) μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες φύτευσης αφού δεν ενδείκνυται να εκτελεστούν 
κατά τους θερινούς μήνες που επικρατούν μεγάλες θερμοκρασίες. 

7. Η προθεσμία του έργου λήγει την 25-7-2013. 
8. Με την παράταση των τριών (3) μηνών, θα εκτελεστούν οι εργασίες φύτευσης τον μήνα Σεπτέμβριο και 

θα υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης βλαβών που τυχόν θα παρουσιαστούν, μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγκατάστασης αναδόχου με επόμενη εργολαβία. 

9. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η 
παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 
3669/2008. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 
3669/2008 του έργου «Συντήρηση - βελτίωση του οδικού άξονα ‘Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή 
Κονδύλη) – Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστός’» προϋπολογισμού 339.000,00 € (με το Φ.Π.Α), 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 
3669/2008 του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση του οδικού άξονα (Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – 
Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστό)» προϋπολογισμού 339.000,00 € (τριακοσίων τριάντα εννιά 
χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α), αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.    

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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