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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 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 4/2014 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέµα 5

o 
 

Έγκριση παράτασης της 2ης και της 3ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισµού µελέτης 31.000.000,00 €, αναδόχου εταιρείας  ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.  
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μοσχολέα, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τον ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.∆. 

145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44403/20-10-11 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11). 

4. 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.  

5. Το Π.∆. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρµοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων». 
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις». 
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσίων έργων». 
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9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
10. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
11. Την αρ. πρωτ. 208205/04-11-2013 απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε την οποία εγκρίθηκε 

το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου του θέµατος. 
12. Την από 18-12-2013 (αρ. πρωτ. 251480/18-12-2013) αίτηση του αναδόχου µε την οποία ζητάει τη 

χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) µήνες της 2
ης

 και συνακόλουθα της 3
ης

 τµηµατικής ενδεικτικής 
προθεσµίας του έργου. 

13. Το αρ. πρωτ. 257123/24-12-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή, για την σύµφωνη γνώµη τους σε ότι αφορά την χορήγηση δίµηνων παρατάσεων της 2

ης
 και 

3
ης

 ενδεικτικής προθεσµίας. 
 

ΕΠΕΙ∆Η  
1. Με το έργο του θέµατος εκτελούνται έργα οδοποιίας καθώς και υδραυλικά και τεχνικά έργα για την 

βελτίωση της Επαρχιακής οδού ∆ρυόπη-Γαλατάς. 
2. Ο ανάδοχος µε την από 18-12-2013 (αρ. πρωτ. 251480/18-12-2013) αίτησή του, ζητάει τη χορήγηση 

παράτασης κατά δύο (2) µήνες της 2ης και συνακόλουθα της 3ης τµηµατικής ενδεικτικής προθεσµίας 
του έργου του θέµατος  επειδή, λόγω  µη ολοκλήρωσης της συντέλεσης των αναγκαίων 
απαλλοτριώσεων αλλά και των αναγκαίων µετατοπίσεων των δικτύων ΟΚΩ στα µέτωπα του έργου, 
δεν ήταν δυνατή η πλήρης παράδοση σε αυτόν της συνολικής έκτασης των απαιτούµενων χώρων για 
την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, και ως εκ τούτου έχει προκύψει καθυστέρηση στην πρόοδο 
των εργασιών.  

3. Η 2
η
 ενδεικτική τµηµατική προθεσµία λήγει την 09-01-2014 και η 3

η
 αντίστοιχα την 10-03-2014. 

4. Με την χορήγηση δίµηνης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας ήτοι µέχρι 09-03-
2014 και την χορήγηση δίµηνης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας ήτοι µέχρι 10-
05-2014 καλύπτεται χρονικά η ανωτέρω προκαλούµενη καθυστέρηση στην πρόοδο των συµβατικών 
εργασιών. 

5. Η προκαλούµενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συµβατικών εργασιών για τους ανωτέρου λόγους 
δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «µε 
αναθεώρηση», σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης µε αναθεώρηση κατά δύο (2) µήνες της 2

ης
 ενδεικτικής 

τµηµατικής προθεσµίας, ήτοι µέχρι 09-03-2014 και την χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) µήνες της 3
ης

 
ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας, ήτοι µέχρι 10-05-2014, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», 
προϋπολογισµού µελέτης 31.000.000,00 €, αναδόχου εταιρείας  ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης µε αναθεώρηση κατά δύο (2) µήνες της 2ης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας, 
ήτοι µέχρι 09-03-2014 και την χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) µήνες της 3ης ενδεικτικής τµηµατικής 
προθεσµίας, ήτοι µέχρι 10-05-2014, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ 
(ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισµού µελέτης 
31.000.000,00 €, αναδόχου εταιρείας  ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιάκωβος Προµπονάς 
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