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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 48

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1867/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013 ,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ .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 10/09/2013.  

 
Θέµα 7

o 
 

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Συµπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση 
εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας Νοµαρχίας Πειραιά (2η εργολαβία)», 
προϋπολογισµού 166.000,00€ µε το ΦΠΑ αναδόχου PANATHINEON DEVELOPMENT A.E. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χρήστος Κουρούσης  
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Το Π.∆.145/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την µε αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
4. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις».   
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων».  
6. Το Π.∆. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005». 
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7. Την µε αρ. πρωτ. 73120/05-08-2011 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά, µε την οποία εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου πλην της διακηρύξεως. 

8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 769/2011 (συνεδρίαση 30η/26-08-2011) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίστηκε: α) η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης για τη δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, µε ανοικτή δηµοπρασία  µεταξύ 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, σύµφωνα  µε την παρ. α του άρθρου 
3 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) και µε σύστηµα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζοµένων µε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 3669/08(Κ∆Ε), β) η δηµοπράτηση του έργου 
γ) η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.  

9. Την υπ΄αρ. 1322/2011 (συνεδρίαση 48η/02-12-2011) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα αυτού στην εταιρεία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. 
«PANATHINEON DEVELOPMENT Α.Ε.» µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό 
(61%) επί των τιµών του τιµολογίου µελέτης και εξουσιοδοτήθηκε ο ∆/ντης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής να ολοκληρώσει τη διαδικασία του 
διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού. 

10. Το από 21-05-2012 Εργολαβικό Συµφωνητικό, για ποσό 64.740,00 € στο οποίο 
περιλαµβάνεται το αναλογούν ποσό φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.). 

11. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
12. Την υπ΄ αριθµ. 2175/2012 (συνεδρίαση 59η/7-12-2012) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

µε την οποία εγκρίθηκε η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση του έργου του θέµατος 
13.  Την υπ΄αρ. 896/2013 (συν. 21η/30-4-2013) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου του θέµατος έως 
τις 21-9-13. 

14.  Το από 21-05-2013 Εργολαβικό Συµφωνητικό της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου, 
για ποσό 32.140,00 € στο οποίο περιλαµβάνεται το αναλογούν ποσό φόρου προστιθέµενης 
αξίας (Φ.Π.Α.). 

15. Την από  3-9-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας 
16. Tην παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
 
                                                                         ΕΠΕΙ∆Η 

 
1. Η προθεσµία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου λήγει την  21-09-2013. 
2. Την 21-05-2013 υπογράφηκε το Εργολαβικό Συµφωνητικό της 1ης Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης του έργου η οποία είχε εγκριθεί µε την υπ΄ αρ. 2175/2012(7-12-2012) απόφαση της 
Οικ. Επιτροπής 

3. Έχει προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια των 
οδών και οι οποίες µπορούν να αντιµετωπισθούν µε σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 

4. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 169794/3-9-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της  
προθεσµίας του έργου κατά ένα (1) µήνα ήτοι έως τις 21-10-13, για την υλοποίηση επιπλέον 
απαραίτητων εργασιών  

5. Το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα κρίνεται εύλογο για την σύνταξη του σχετικού ΑΠΕ και 
την ολοκλήρωση των επιπλέον εργασιών.  

6. Η καθυστέρηση πραγµατοποίησης των εν λόγω εργασιών του έργου του θέµατος 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 2ης παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου   «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισµού 166.000,00€ µε το 
ΦΠΑ αναδόχου PANATHINEON DEVELOPMENT A.E.  κατά ένα (1) µήνα, ήτοι µέχρι 21-10-2013 µε 
αναθεώρηση. 
   

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής:   
«Συµπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας 
Νοµαρχίας Πειραιά (2η εργολαβία)», προϋπολογισµού 166.000,00€ µε το ΦΠΑ, αναδόχου 
PANATHINEON DEVELOPMENT A.E.  κατά ένα (1) µήνα, ήτοι µέχρι 21-10-2013 µε αναθεώρηση. 
   

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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