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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 38
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1494/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/07/2013,  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 16/07/2013.  

 

Θέµα 3
o 

 

Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΓΑΛΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ», συµβατικής δαπάνης 1.077.703,71 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ  
Στέφανος Μπονάτος  – Αριστείδης Μαραλέτος». 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

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

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση  Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012) 
3. Το µε αρ. 145/27-12-2010 Π.∆. "Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής". 
4. Την µε αρ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. έγκριση τροποποίησης του οργανισµού εσωτερικής λειτουργίας 

των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’2494/04-11-2011). 
5. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» 

(ΦΕΚ Α΄116/18-6-2008).  
6. Το Ν. 4070/12 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µεταφορών, δηµοσίων έργων και άλλες 

διατάξεις»  
7. Το Π.∆. 7/2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων 

αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων». 
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
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9. Τα συµβατικά στοιχεία του έργου. 
10. Το από 9/3/2012 εργολαβικό συµφωνητικό του έργου ποσού 1.077.703,71€ µε το Φ.Π.Α. 
11. Την υπ΄αρ. 35737/2-4-2012 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Νήσων µε την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση της Αναδόχου Ε.Ε. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Τ.Ε.» από την Κ/Ξ «Στέφανος Μπονάτος – Αριστείδης Μαραλέτος» η οποία επιδόθηκε την 
4/4/2012. 

12. Την συµβατική προθεσµία του έργου, η οποία ήταν δώδεκα µήνες, ήτοι µέχρι 4/4/2013. 
13. Την υπ΄αρ. 310/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε παράταση µε 

αναθεώρηση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 2/9/2013. 
14. Την υπ΄αρ. 132504/4-7-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ  ΜΠΟΝΑΤΟΣ Σ. – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Α. µε την 

οποία ζητά την χορήγηση παράτασης συµψηφιστικά κατά ενενήντα οκτώ (98) ηµέρες της συνολικής 
προθεσµίας του έργου και συγκεκριµένα: α) 48 ηµέρες λόγω της διακοπής εργασιών λόγω µη 
πληρωµής του 2

ου
 λογ/σµού και 8 ηµέρες για την οργάνωση του εργοταξίου β) λόγω της αδυναµίας 

απάντησης του Αστυνοµικού Τµήµατος Γαλατά στην από 4/6/2013 αίτηση για τον αποκλεισµό της 
παραλιακής οδού ώστε να γίνουν οι εργασίες σ’ αυτήν, γ) 42 ηµέρες λόγω της τουριστικής περιόδου 
δ) λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών.   

Ε Π Ε Ι ∆ Η 
1. Με την υπ΄αρ. 132504/4-7-2013 αίτησή της, η Ανάδοχος Κοινοπραξία ζήτησε παράταση της 

προθεσµίας του έργου κατά 98 ηµέρες. 

2. Ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηµα στο Αστυνοµικό Τµήµα Γαλατά από 4/6/2013 προκειµένου να γίνουν 
οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να εκτελεσθούν οι εργασίες επίστρωσης της 
παραλιακής οδού, όµως µέχρι και σήµερα η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει ανταποκριθεί.  

3. Με το υπ΄αρ. 5697/10-7-2013 ο ∆ήµος Τροιζηνίας µας ζητάει την αναβολή των εργασιών 
επιστρώσεων στην παραλιακή  οδό του Γαλατά, διότι αυτή είναι η µοναδική οδός που οδηγεί στο 
πορθµείο Γαλατά – Πόρου και εποµένως οι εν λόγω εργασίες θα επιφέρουν µεγάλη δυσλειτουργία 
στην προσέγγιση των οχηµάτων και των επισκεπτών σ’ αυτό, µε δυσµενείς επιπτώσεις για την 
ασφάλεια των διακινούµενων επισκεπτών. 

4.  Οι εργασίες που πρέπει να µετατεθούν µετά το αίτηµα του ∆ήµου Τροιζηνίας, αφορούν κυρίως 
στην αποξήλωση του ασφαλτικού τάπητα στην οδό, στη κατασκευή νέας επίστρωσης µε σταµπωτό 
δάπεδο και στη διαµόρφωση του parking δίπλα στο πορθµείο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την 
πρόσβαση των οχηµάτων και των επισκεπτών στο πορθµείο Γαλατά – Πόρου κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών αυτών. 

5. Για τις ανωτέρω εργασίες, που θα εκτελεστούν µετά το πέρας Αυγούστου, επαρκούν 59 ηµέρες, 
ήτοι µέχρι τις 31/10/2013. 

6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά 59 ηµέρες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
αναδόχου Κ/ξίας και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται «µε αναθεώρηση» σύµφωνα µε την παρ. 
8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.   

7. Βάσει του Π.∆. 7/2013, η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση της παράτασης 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου εφόσον προκύπτουν οικονοµικές επιβαρύνσεις (εν προκειµένω 
της αναθεωρήσεως των εργασιών που θα εκτελεστούν στην παράταση). 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση της παράτασης µε αναθεώρηση της  προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ», συµβατικής δαπάνης 1.077.703,71 ευρώ µε Φ.Π.Α., 
αναδόχου Κ/Ξ ΜΠΟΝΑΤΟΣ Σ. – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Α.  κατά πενήντα εννέα (59), ηµέρες ήτοι µέχρι 
31/10/2013. 

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

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων µε 
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ», συµβατικής δαπάνης 1.077.703,71€ µε 
Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΜΠΟΝΑΤΟΣ Σ. – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Α.  κατά πενήντα εννέα (59), ηµέρες ήτοι µέχρι 
31/10/2013, µε αναθεώρηση. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Θάλεια Καραΐνδρου 
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