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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 3

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 70/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/1/2014,  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 14/1/2014.  

 
Θέμα 2o  

Παράταση της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» εντός των ορίων Περιφερειακής ενότητας Πειραιά», προϋπολογισμού μελέτης 
650.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
  
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στoν κ. 
Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε με την 44403/20-10-11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
2494Β’/4-11-2011). 

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 “Aνάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».  

4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων  Έργων  
(ΦΕΚ Α’ 116/18-6-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Την με αρ. 11/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σχετική με τις 
αλλαγές και τροποποιήσεις που επιφέρονται στον Ν. 3669/2008 μετά την εφαρμογή του Ν. 
4070/12. 

6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις. 
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7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
8. Την αρχική συμβατική προθεσμία  του έργου ενός  (1) έτους,  που έληγε την  22-10-2013. 
9. Την από 03-10-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράστασης της 

συνολικής προθεσμίας του έργου  κατά τρεις (3) μήνες. 
10.Την με αρ.  2196/2013 (53η συνεδρίαση/11-10-2013) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
κατά τρεις (3) μήνες «με αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι τις 22-01-2014. 

11.Την από 13-01-2014 αίτηση της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
κατά τέσσερεις (4) μήνες. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Η υπηρεσία μας είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τη συντήρηση του οδικού άξονα «Ρουφ - 

Πέραμα - Σκαραμαγκάς (δια Κορυδαλλού και Νίκαιας) από όρια Ν. Πειραιώς και δεν υπάρχει 
άλλη εγκατεστημένη εργολαβία για να αντιμετωπίζονται άμεσα βλάβες που ανακύπτουν στο 
οδόστρωμα και  τα λοιπά στοιχεία ασφαλείας της οδού (π.χ. στηθαία ασφαλείας). 

2. Κατά την διάρκεια της σύμβασης προέκυψαν μικρότερες ποσότητες για την αποκατάσταση 
βλαβών και συντάσσεται ΑΠΕ για εκτέλεση εργασιών ασφαλτικών και διαγράμμισης 
απαραιτήτων για την ασφάλεια των κυκλοφορούντων. 

3. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών αυτών και πρέπει να δοθεί το 
χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. 

4. Η υπηρεσία κρίνει ως εύλογο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών για την εκτέλεση 
των εργασιών αυτών  

5. Η καθυστέρηση δεν  οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου  και ως εκ τούτου η παράταση 
πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Tην έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 
8α του Ν. 3669/2008 του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» 
εντός των ορίων Περιφερειακής ενότητας Πειραιά», προϋπολογισμού μελέτης 650.000,00€ με 
Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. κατά τέσσερεις  (4) μήνες και μέχρι τις 22-05-2014. 
 
 

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

 
την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α 
του Ν. 3669/2008 του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» 
εντός των ορίων Περιφερειακής ενότητας Πειραιά», προϋπολογισμού μελέτης 650.000,00€ 
(εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. κατά 
τέσσερεις  (4) μήνες και μέχρι τις 22-05-2014. 

 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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