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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. 1558/2013 

 

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 4
o 

 

Απόψεις επί της ένστασης του αναδόχου κατά της απόρριψης της αίτησης διάλυσης της σύµβασης του 
έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισµών  Καρατζά - Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου» 
στο ∆ήµο  Τροιζήνας,  προϋπολογισµού 2.450.000,00 €. 
 
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 παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας: « Μπερτόδουλος ΑΤΕ»,  κ. Σκάρπας 
Κώστας και  κ. Ματσαµάς Χριστόδουλος,  
 
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, η οποία ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Μετά την από 28 - 06 - 2013  ένσταση του αναδόχου ((γ) σχετικό), κατά της πράξης της Υπηρεσίας µας 
((β) σχετικό), µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης του έργου 
((α) σχετικό), σας γνωρίζουµε ότι η ανωτέρω ένσταση κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας (α.π. 694/ 28 - 06-
2013 ∆.Ε.Κ.Ε.) εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Ν.3669/2008, άρθρο 76, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
Οι απόψεις της Υπηρεσίας µας για τα αναγραφόµενα στην ένσταση του αναδόχου είναι οι εξής: 
Η αρχική συµβατική προθεσµία περαίωσης του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία) είχε 
ηµεροµηνία έναρξης την 03-02-2011 (ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης),  χρονική διάρκεια 12 µήνες 
και  εποµένως ηµεροµηνία λήξης την 02-02-2012.  
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Σύµφωνα µε το Ν3669/2008 άρθρο 48 παρ. 3 « …Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν 

τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόµενες από 

τη σύµβαση δοκιµές…» 

Στο έργο του θέµατος έχουν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου τρεις παρατάσεις προθεσµιών µε αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ορίζοντας 
κατά την τελευταία (3

η
) παράταση ηµεροµηνία λήξης της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου 

(συνολική προθεσµία) την 17-08-2013. 
Κατά συνέπεια η χορήγηση οποιασδήποτε παράτασης της συνολικής προθεσµίας συνιστά τροποποίηση 
των στοιχείων της αρχικής σύµβασης του έργου ως προς το χρόνο περάτωσής του. Κάθε φορά που 
χορηγείται νέα παράταση, ορίζεται νέα χρονική διάρκεια στην προθεσµία περαίωσης του συνόλου του 
έργου (συνολική προθεσµία).  

 
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/2008, είναι υποχρεωµένος, εάν το έργο 

δεν έχει ολοκληρωθεί µε τη συµπλήρωση της συνολικής προθεσµίας (προθεσµίας περάτωσης του 
συνόλου του έργου), να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό 
διάστηµα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή 
προθεσµία).   

Σύµφωνα µε το άρθρου 48 παρ. 7 του Ν.3669/2008 η Οριακή Προθεσµία για το έργο του θέµατος 
είναι 198 ηµέρες,  υπολογισµός µε τον οποίο συµφωνεί και ο Ανάδοχος. 

Ο ισχυρισµός του Αναδόχου ότι η ηµεροµηνία έναρξης της Οριακής Προθεσµίας είναι η εποµένη 
της ηµεροµηνίας λήξης της πρώτης εγκεκριµένης παράτασης δεν ευσταθεί, γιατί  η Οριακή Προθεσµία  
µπορεί να δοθεί µετά από τις µε αίτηση του αναδόχου εγκεκριµένες παρατάσεις του έργου (ΑΠ. 1110/99, 
ΑΠ. 1112/99, ΑΠ. 1114/99). Αντίθετη εκδοχή οδηγεί σε άτοπο αφού στο έργο, ενώ έχει χορηγηθεί η τρίτη 
παράταση µετά από αίτηµα του Αναδόχου (εκτός της Αρχικής Συµβατικής Προθεσµίας), δεν δίνεται ο 
αναγκαίος χρόνος για την εκτέλεση των απαραίτητων και ηµιτελών εργασιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 
να µην έχει λόγο ύπαρξης η Οριακή Προθεσµία αφού στο έργο είναι δυνατό, µ’ αυτό τον τρόπο, να 
σταµατήσει η κατασκευή του πριν την ολοκλήρωση της εγκεκριµένης Συνολικής Προθεσµίας (Αρχικής 
Συµβατικής Προθεσµίας συν όλες οι εγκεκριµένες παρατάσεις). 
Βάσει των ανωτέρω ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για 
επιπλέον της Συνολικής Προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο µε την Οριακή Προθεσµία δηλαδή για 198 
ηµέρες, µε ηµεροµηνία έναρξης στις 18-08-2013, από την εποµένη δηλαδή ηµεροµηνία της λήξης της 
συνολικής προθεσµίας του έργου (17-08-2013).  
Εποµένως ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, σύµφωνα µε το Ν.3669/2008, 
άρθρο 62 παρ. 2γ, δεδοµένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του δεν έχει υπερβεί 
την οριακή προθεσµία. 
Τέλος η αναφορά του Αναδόχου σε παρόµοιες περιπτώσεις για αίτηµα διάλυσης σύµβασης σε σχέση 
µε την αφετηρία έναρξης της οριακής προθεσµίας δεν αποτελεί τεκµήριο αποδοχής του αιτήµατος του.  
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ  Ε 

την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου για διάλυση της σύµβασης του έργου του θέµατος σύµφωνα 
µε το  Ν.3669/2008 και ειδικότερα το άρθρο 62 παρ. 2γ, λόγω µη παρέλευσης της οριακής προθεσµίας 
του έργου στο σύνολό της. 

  

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

 

Την αναβολή της λήψης απόφασης του θέµατος: «Απόψεις επί της ένστασης του αναδόχου κατά της 

απόρριψης της αίτησης διάλυσης της σύµβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 

οικισµών  Καρατζά - Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου» στο ∆ήµο  Τροιζήνας»,  προϋπολογισµού 
2.450.000,00 €», σε επόµενη συνεδρίαση προκειµένου να ζητηθεί η γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας. 
   
      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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