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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 40
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1557/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  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 23/07/2013.  

 

Θέµα 3
o 

 

2η Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α) Λαυρίου και Παιανίας Περιφέρειας Αττικής». 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

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 στην κα. 
Τσαρούχη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

1 Απόφαση έγκρισης µελέτης (συµβατικών 
τευχών) 

2717/ΛΑΥ-ΠΑΙΑ/01-06-2010 

2 Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης 5.690.000,00 € 

3 Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης 27-07-2010 

4 Σύστηµα υποβ. Προσφορών Επί µέρους ποσοστά έκπτ. κατά οµάδες 
τιµών 

5 Απόφαση έγκρισης πρακτικών 
δηµοπρασίας 

4252/08-09-2010     

6 Ανάδοχος Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 

7 Ηµεροµηνία κατάρτισης σύµβασης 04-11-2010 

8 Ποσό συµφωνητικού  (συµπερ. 1.598.877,72 € 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7Λ7-Δ0Γ



 

 - 2 - 

Απρόβλεπτα και Απολογιστικά) 

9 Ποσό σύµβασης (συµπερ. Αναθ.&Φ.Π.Α.) 1.980.206,13 € 

10 Τελικός δικαιούχος ∆/νση ∆ηµοσίων Έργων 

11 Χρηµατοδότηση Επιχειρησιακό πρόγραµµα  
Αττική 2007-2013  

12 Συµβατική προθεσµία  20 µήνες  

13 Λήξη Συµβατικής Προθεσµίας 03-07-2012 

14 Η µε αρ. 284/2012 Απόφαση Οικ. 
Επιτροπής για 1

η
 παράταση προθεσµίας 

391 ηµέρες ήτοι µέχρι και 28-07-2013 

 
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  2

η
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ     

     ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης την 04-11-2010, όπου έπρεπε να ξεκινήσουν οι εργασίες της 
αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. Λαυρίου και Παιανίας, διαπιστώθηκε ασυµφωνία της µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της µελέτης κατασκευής του έργου του θέµατος. 
Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέµατος όπου και 
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση των αδειών αποκατάστασης ΧΑ∆Α Λαυρίου-
Παιανίας. 
Με το αρ. πρωτ. 114300/29-11-2011 έγγραφό µας, κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο οι µε αριθµ. πρωτ. 
Φ3181/4213/11/25-10-2011 & Φ5818/4215/11/25-10-2011 αποφάσεις της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής  µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις – επικαιροποιήσεις των 
Αδειών Αποκατάστασης των Χ.Α.∆.Α. του έργου του θέµατος.  
Στο χρονικό διάστηµα από 04 -11-2010 έως και 29-11-2011 (391 ηµέρες) δεν πραγµατοποιήθηκαν 
εργασίες. 
Με την υπ’ αρ. 284/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 1

η
 παράταση προθεσµίας του 

έργου του θέµατος κατά 391 ηµέρες ήτοι µέχρι και τις 28-07-2013. Ενηµερωτικά αναφέρουµε ότι οι 
εργασίες στον Χ.Α.∆.Α. Παιανίας εξελίσσονται ικανοποιητικά και εντός του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος.  
Στον χώρο του Χ.Α.∆.Α . Λαυρίου ευρίσκονται τέσσερις στύλοι της ∆.Ε.Η. οι οποίοι προκειµένου να 
ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να µετακινηθούν. Η Υπηρεσία µας µε το β. σχετικό 
έγγραφο της απηύθυνε αίτηµα προς την αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Η. παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις 
µας αρµοδίως, δεν έχει υπάρξει αποτελεσµατική επίλυση του προβλήµατος παρά µόνο ενηµέρωση µέσω 
Αναδόχου ότι αναµένεται σχετική άδεια από το ∆ασαρχείο. 
Κατόπιν  αυτών και επειδή: 
1) Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν3669/08  
2) Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας  
3) ∆ικαιολογείται η επιπλέον προθεσµία κατά 180 ηµέρες και θεωρείται εύλογη για την έκδοση των 
αδειοδοτήσεων αλλά και ολοκλήρωση του έργου.   

                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
τη χορήγηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου  κατά 180 ηµέρες ήτοι µέχρι και τις 28-01-2014 µετά της αναθεωρήσεως, σύµφωνα µε το 
παραπάνω σκεπτικό. 

  

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

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α) Λαυρίου και Παιανίας Περιφέρειας Αττικής», κατά 180 
ηµέρες ήτοι µέχρι και τις 28-01-2014 µετά της αναθεωρήσεως. 
   
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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