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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. 75/2014 
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 7o  

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Στατική ενίσχυση του Συνοδικού 
Μεγάρου με τροποποίηση εσωτερικών διαρρυθμίσεων και όψεων και επισκευή μανδρότοιχου», 
αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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. 
Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.   

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και 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. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
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A. IΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Στις  04-02-2013 υπογράφτηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του   

Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.,  ποσού 947.520,34 € (με ΦΠΑ.). 

2. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 29-1-2014. 

3. Με την υπ΄αρ. πρωτ. 86078/9-5-13 Απόφαση Τμ. Κτ.-Περ/ντος-Η/Μ έργων/ΔΤΕΠΑ έγινε 
αποδεκτή η από 29-4-13 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, μέχρι την 
ολοκλήρωση τροποποίησης της μελέτης. 

4.  Με την υπ΄αρ. 174537/11-9-13 Απόφαση Τμ. Κτ.-Περ/ντος-Η/Μ έργων/ΔΤΕΠΑ έγινε άρση της 
διακοπής των εργασιών του έργου, κατόπιν της από 10-9-2013 αίτησης του αναδόχου. 

5.  Με την υπ΄αρ. 252092/23-12-13 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α. έγινε αποδεκτή η 
από 1-10-13 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, λόγω μη πληρωμής του 1ου 
λογαριασμού εντός διμήνου από την υποβολή του. 

6. Με την υπ΄αρ.260952/9-1-14 Απόφαση Τμ. Κτ.-Περ/ντος-Η/Μ έργων/ΔΤΕΠΑ έγινε άρση της 
διακοπής των εργασιών του έργου,  κατόπιν της από 31-12-2013 αίτησης του αναδόχου. 

7. Ο ανάδοχος με την από 31/12/2013 αίτησή του  (αρ. πρωτ. 260957/31-12-13/ΔΤΕΠΑ), ζήτησε 
την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες είκοσι πέντε (225) ημέρες. 

8. Με την από 14/1/2014 Εισήγηση – Αναφορά  του Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Κτιριακών Έργων 
– Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργασίες 
του έργου βρίσκονταν σε διακοπή, και συγκεκριμένα για διάστημα εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) 
ημερών, λόγω τροποποίησης της μελέτης, και για διάστημα ενενήντα μίας (91) ημερών, λόγω μη 
πληρωμής του 1ου λογαριασμού, δηλαδή συνολικά για διάστημα διακοσίων είκοσι πέντε (225) 
ημερών. 
2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των διακοσίων είκοσι πέντε (225) 
ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Στατική ενίσχυση του 
Συνοδικού Μεγάρου με τροποποίηση εσωτερικών διαρρυθμίσεων και όψεων και επισκευή 
μανδρότοιχου», αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 11/09/2014, δηλαδή κατά διακόσιες είκοσι πέντε (225) ημέρες. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Στατική ενίσχυση του 
Συνοδικού Μεγάρου με τροποποίηση εσωτερικών διαρρυθμίσεων και όψεων και επισκευή 
μανδρότοιχου», αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 11/09/2014, δηλαδή κατά διακόσιες είκοσι πέντε (225) ημέρες. 
 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 
 
      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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