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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 38η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1495/2013 

 

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 4
o 
 

Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 57 ΓΑΛΑΤΑΣ – ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ», 
προϋπολογισµού µελέτης 363.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΟ∆ΟΜΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 
 
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". 
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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 Ν. 4146/2013 « ∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».  

8. 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». 

9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
10. Τα συµβατικά στοιχεία του έργου. 
11. Το από 10/08/2012 εργολαβικό συµφωνητικό του έργου ποσού 165.792,91 € µε το Φ.Π.Α. 
12. Την συµβατική προθεσµία του έργου η οποία είναι δώδεκα µήνες, ήτοι µέχρι 10/08/2013. 
13. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 137967/11-07-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας µε την οποία ζητά την 

χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου κατά (3) τρεις µήνες εξαιτίας 
καθυστέρησης στην εκτέλεση  των εργασιών  που  οφείλετο σε  δυσχέρειες   λόγω παράλληλης 
εκτέλεσης  εργασιών δύο εργολαβιών ύδρευσης  του ∆ήµου Τροιζηνίας στο ίδιο οδικό δίκτυο. 
Ε Π Ε Ι ∆ Η 

1. Με την αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση της προθεσµίας του έργου κατά (3) 
τρεις µήνες για τον ανωτέρω λόγο. 

2. Η παράλληλη µε το υπόψη έργο εκτέλεση δυο εργολαβιών ύδρευσης του ∆ήµου Τροιζηνίας 
στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της ανωτέρω εργολαβίας πράγµατι δυσχέρανε την εκτέλεση των 
εργασιών και δεν επέτρεψε την πλήρη ανάπτυξη της αναδόχου εταιρείας προκειµένου να 
εκτελέσει τις εργασίες που προβλέπονταν στις συµβατικές της υποχρεώσεις.  

3. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατά (3) µήνες δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται «µε αναθεώρηση» σύµφωνα µε 
την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.   

4. 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 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 57 ΓΑΛΑΤΑΣ – ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ», 

προϋπολογισµού µελέτης 363.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΟ∆ΟΜΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. κατά (3) τρεις µήνες, ήτοι µέχρι 10/11/2013. 

 

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: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 57 ΓΑΛΑΤΑΣ – ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ 

∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ», προϋπολογισµού µελέτης 363.000,00 €, αναδόχου εταιρείας 
«ΑΣΦΑΛΤΟ∆ΟΜΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», κατά (3) τρεις µήνες, ήτοι µέχρι 10/11/2013 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 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Α7Λ7-Α5Β


