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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2228/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 18/10/2013,  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 15/10/2013.  

 
Θέµα 14o 

Έγκριση παράτασης της 2ης τµηµατικής και της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  AAΝΝΤΤΙΙΚΚΥΥΘΘΗΗΡΡΩΩΝΝ», προϋπολογισµού: 
195.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ Τ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ – Π. ΓΚΙΚΑΣ. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Ιωάννης Αξαρλής 

Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής κ.κ.: 
• Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
• 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  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν 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 µε αρ. 145/27-12-2010 Π.∆. "Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής". 
3. 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). 
4. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων 

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

6. Την µε αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 01-01-2011.  

7. Το Π.∆. 7/2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις 
σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”                    
(Α΄ 42), αρµοδιότητας των Περιφερειών». 

8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
9. Τα συµβατικά στοιχεία του έργου. 
10. Το από  20/08/2013 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 129.231,35 € µε το Φ.Π.Α. 
11. Την 2η τµηµατική προθεσµία, η οποία λήγει στις 20-10-2013 και η οποία προέβλεπε, εντός 

του πρώτου διµήνου από την υπογραφή της σύµβασης, την κατεδάφιση του παλαιού υφιστάµενου 
κτιρίου και τις εργασίες εκσκαφών και της σκυροδέτησης θεµελίωσης της προσθήκης του νέου 
κτιρίου (Ε.Σ.Υ. άρθρο 3). 

12. Την συµβατική προθεσµία του έργου η οποία λήγει στις 20-05-2014. 
13. Το από 22/08/2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ  Τ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ – Π. ΓΚΙΚΑΣ, µε το οποίο 

µας γνωστοποιήθηκε το πρόβληµα  σχετικά µε την ανάγκη µεταφοράς µιας κολώνας της ∆ΕΗ 
προκειµένου να ξεκινήσουν οι εργασίες καθαίρεσης του υφιστάµενου παλαιού κτιρίου. 

14. Το µε αρ πρωτ. Φ39/92/1702/25.06.2013 έγγραφο του ∆ήµου Αντικυθήρων  µε το οποίο 
ζητήθηκε από την ∆ΕΗ η µετατόπιση της συγκεκριµένης κολώνας.  

15. Την από 07-10-201ε αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ  Τ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ – Π. ΓΚΙΚΑΣ για παράταση 
δύο (2) µηνών της 2ης τµηµατικής και της συνολικής προθεσµίας του έργου, ήτοι µέχρι την 20-12-
2013 και 20-07-2014 αντίστοιχα. 
Ε Π Ε Ι ∆ Η 
 
1. Ο ανάδοχος, µε το από 22/08/2013 έγγραφό του, έχει κάνει γνωστό στην Υπηρεσία την 

αναγκαιότητα µεταφοράς της κολώνας της ∆ΕΗ για την έναρξη των εργασιών του έργου. 
2. Υποβλήθηκε την 25/06/2013 η σχετική αίτηση στην ∆ΕΗ για την µετατόπιση της κολώνας πλην 

όµως  µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση της. 
3. Ο ανάδοχος, για τους ανωτέρω λόγους, µε την από 07-10-2013 αίτησή του ζητεί παράταση 

εκτέλεσης των εργασιών τόσο για την 2η τµηµατική όσο και για την συνολική συµβατική 
προθεσµία κατά δύο (2) µήνες. 

4. Η καθυστέρηση που προκύπτει λόγω της ανάγκης µεταφοράς της κολώνας της ∆ΕΗ εκτιµάται 
σε δύο (2) µήνες από το πέρας της 2ης τµηµατικής προθεσµίας,.  

5. Το αίτηµα της αναδόχου για την έγκριση αντίστοιχα της παράτασης της συνολικής συµβατικής 
προθεσµίας κατά δύο (2) µήνες είναι βάσιµο επειδή αν δεν µεταφερθεί η κολώνα δεν µπορεί να 
ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου. 

6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών 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.∆. 7/13 η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση της παράτασης 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου εφόσον προκύπτουν οικονοµικές επιβαρύνσεις, (στη 
προκειµένη περίπτωση λόγω της αναθεώρησης των τιµών). 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Την έγκριση της παράτασης µε αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας του 

έργου «ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ   AAΝΝΤΤΙΙΚΚΥΥΘΘΗΗΡΡΩΩΝΝ», 
προϋπολογισµού: 195.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ Τ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ – Π. ΓΚΙΚΑΣ, 
κατά δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι 20-12-2013. 

2. Την έγκριση της παράτασης µε αναθεώρηση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας του 
παραπάνω έργου, κατά δύο (2) µήνες,  ήτοι µέχρι 20-07-2014. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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1. Την έγκριση της παράτασης µε αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας του 
έργου «ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ   AAΝΝΤΤΙΙΚΚΥΥΘΘΗΗΡΡΩΩΝΝ», 
προϋπολογισµού: 195.000,00€ (εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) µε Φ.Π.Α., 
αναδόχου Κ/Ξ Τ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ – Π. ΓΚΙΚΑΣ, κατά δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι 20-12-2013. 

2. Την έγκριση της παράτασης µε αναθεώρηση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας του 
παραπάνω έργου, κατά δύο (2) µήνες,  ήτοι µέχρι 20-07-2014. 

 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προµπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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