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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 69η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3005/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/12/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.μ.μ ,  στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27/12/2013.  

 
Θέμα 4o   

Έγκριση παράτασης 1ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο ΣΟ-05/12. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Θεοφίλη,  ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
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Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών».  

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «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», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Και αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Της υπ’ αριθμ. Οικ.61/11-1-2011 (ΦΕΚ 18Β’/14-1-2011) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 
2. Της υπ’ αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 

τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9. 
3. Της υπ’ αριθμ. οικ.5686/09-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-01-2013) Απόφασης του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής» 

4. Της υπ’ αριθμ. οικ.16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β΄/05-02-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος  
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.)  

Καθώς και το ιστορικό του Έργου: 
1. Την από 9-4-2012 Απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(ΑΔΑ:Β4ΩΗΦ-240), με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 
2012ΕΠ08500187. 

2. Την υπ’ αριθμ.2259/14-12-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία α) ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1902/14-11-2012 Απόφαση της Ο.Ε. Περιφ. Αττικής και 
β)εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η 
αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/25-01-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσια κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή 
διαγωνισμού και η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου. 

4. Τη δημοπράτηση του έργου που έγινε στις 29-01-2013. 
5. Την υπ’ αριθμ. 163/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΒΕΤΟ7Λ7-82Α), με την 

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με 1ο μειοδότη τη εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 61,00%, το οποίο αντιστοιχεί σε 
συνολική δαπάνη 1.170.000,00€ με ΦΠΑ. 

6. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφθηκε στις 20-06-2013 για ποσό 1.170.000,00€ (με 
ΦΠΑ). 

7. Τη συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών που έχει καθοριστεί για 16 μήνες, ήτοι 
μέχρι τις 20-10-2014. 

8. Την με αρ. πρωτ. Δ9/13729/28-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Δ9, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για συνολική δαπάνη 1.170.000,00€, εκ των 
οποίων 787.454,85€ για εργασίες, 141.741,87 για ΓΕ & ΟΕ 18%, 30,60€ για απρόβλεπτα, 
21.992,19€ για αναθεώρηση και 218.780,49€ για ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο ως προς την 
εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη. 

9. Τα συμβατικά τεύχη και τα’ άλλα στοιχεία του φακέλου του έργου. 
Σκεπτικό: 
1. Αντικείμενο του έργου είναι η Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν. Αττικής Οι εργασίες λαμβάνουν 

χώρα  στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο - Π.Α.Ο.Δ., Παράπλευρο δίκτυο Αττικής Οδού κ.λπ., 
σύμφωνα με τις Δ17/α/06/52/ΦΝ433/20.03.07 και  Δ17/α/06/19/ΦΝ 443/06.02.09 Αποφάσεις 
ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στα λοιπά οδικά τμήματα αρμοδιότητας της ΔΚΕΣΟ.   

2. Η 1η αποκλειστική τμηματική προθεσμία περαίωσης των εργασιών των διαβάσεων έληξε στις 
20-12-2013, σύμφωνα με την παρ. 4.1.2 της Ε.Σ.Υ. 

3. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 προβλέπεται «Παράταση της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου 
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των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.» 

4. Με το υπ’ αριθμ. 13358/25-10-2013 έγγραφό της Δ/νσης Δ9 δόθηκε επιπλέον αντικείμενο πέραν 
των προβλεπόμενων ποσοτήτων στο συνολικό αντικείμενο με ανάλογη χρήση των 
απροβλέπτων. 

5.  Κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013 επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
(έντονες βροχοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) και δεδομένου ότι οι εργασίες 
εκτελούνται κατά τις νυχτερινές ώρες που οι καιρικές συνθήκες είναι πιο έντονες, μέχρι σήμερα 
έχει υλοποιηθεί το 90% περίπου των εργασιών αφαίρεσης διαγράμμισης και σε ποσοστό 45% 
περίπου των εργασιών διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών. 

6. Με το υπ’ αριθμ. 10315/16-12-2003 έγγραφο η ΔΚΕΣΟ, μετά από αίτημα του αναδόχου, ζητά 
την παράταση περαίωσης της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης της 
διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών μέχρι 18-02-2014. 

7. Η ολοκλήρωση των διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών κρίνεται απόλυτα απαραίτητη για λόγους 
οδικής ασφάλειας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράτασης της 1ης αποκλειστικής 

τμηματικής προθεσμίας περαίωσης της διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών του έργου «ΣΟ-05/12: 
Διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ 
(με αναθεώρηση  και ΦΠΑ), αναδόχου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» κατά εξήντα (60) ημέρες, 
ήτοι μέχρι τις 18-02-2014, για του λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό. 
Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, 
πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 

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

 
Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράτασης της 1ης αποκλειστικής 
τμηματικής προθεσμίας περαίωσης της διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών του έργου: «ΣΟ-05/12: 
Διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ 
(με αναθεώρηση  και ΦΠΑ), αναδόχου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» κατά εξήντα (60) 
ημέρες, ήτοι μέχρι τις 18-02-2014. 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης 
άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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