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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. 76/2014 
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 8o  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 
οικισμών <<Καρατζά-Αγ.Ελένης- Άνω Φαναρίου>>, στο Δήμο Τροιζήνας , προϋπολογισμού 
2,450.000,00 €, αναδόχου Μπερτοδουλος Α.Τ.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: 
 

Μετά την από 10-01-14 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 
των εργασιών, σας παραθέτουμε τα παρακάτω:  
 
ΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο του θέματος αφορά την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης των οικισμών   
Καρατζά - Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου του Δήμου Τροιζήνας, την κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου, 
αντλιοστασίου, δεξαμενής διυλισμένου νερού στον Καρατζά, δεξαμενής υδροδότησης στην Αγ. Ελένη, 
φρεατίου φόρτισης και δεξαμενής υδροδότησης στο Άνω Φανάρι. 
 
 Στοιχεία έργου: 

 
1 Προγραμματική σύμβαση 

Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Τροιζήνας 

27-07-2009 

2 Απόφαση έγκρισης μελέτης 
(συμβατικών τευχών) 

185/09-11-2009 
απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου 
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3 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 2.450.000,00 € 
4 Ημερομηνία Δημοπράτησης 15-07-2010 
5 Σύστημα υποβ. Προσφορών Επί μέρους ποσοστά  

έκπτωσης  
κατά ομάδες τιμών 

6 Απόφαση έγκρισης πρακτικών 
δημοπρασίας 

4065/26-07-2010     

7 Ανάδοχος ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 
8 Ημερομηνία κατάρτισης 

σύμβασης 
03-02-2011 

9 Ποσό συμφωνητικού  (συμπερ. 
Απρόβλεπτα) 

1.075.140,61 € 

10 Ποσό σύμβασης (συμπερ. 
Αναθ.&Φ.Π.Α.) 

1.369.772,73 € 

11 Τελικός δικαιούχος Δ/νση Δημοσίων Έργων 
12 Χρηματοδότηση Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Αττικής 
2007-2013/Π.Δ.Ε.  

13 Συμβατική προθεσμία 12 μήνες 
14 Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας 02-02-2012 

 
15 Απόφαση Παράτασης Συνολικής 

Προθεσμίας (1η παράταση) 
 

285/2012 Οικονομικής 
Επιτροπής 
(229 ημέρες)  

16 Λήξη 1ης  παράτασης 18-09-2012 
 

17 Απόφαση Παράτασης Συνολικής 
Προθεσμίας (2η παράταση) 

 

2070/2012 Οικονομικής 
Επιτροπής 
(6 μήνες)  

18 Λήξη 2ης  παράτασης 17-03-2013 
 

19 Απόφαση Παράτασης Συνολικής 
Προθεσμίας (3η παράταση) 

 

435/2013 Οικονομικής 
Επιτροπής 
(5 μήνες)  

20 Λήξη 3ης  παράτασης 17-08-2013 
 

        21 Απόφαση Παράτασης Συνολικής 
Προθεσμίας (4η παράταση) 

 

1439/2013 Οικονομικής 
Επιτροπής 
(198 ημέρες)  

22 
 

Λήξη 4ης  παράτασης 31-01-2014 
 

23 
 

Διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση  
   της Σύμβασης του Υποέργου [1] (όπως 

προτείνεται μέσω της παράτασης 
προθεσμίας) 

από την Ενδιάμεση Διαχ. Αρχή Π. Α. 

  
 α.π. 110/16-01-2014 της 
Ε.Δ.Α./Π.Α. 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι 31-
01-2014 που λήγει η προθεσμία περαίωσης αυτού, λόγω του ότι  
(1) μετά την από 16-07-2013 κοινοποίηση στον ανάδοχο, της άρση της διακοπής των εκσκαφικών 

εργασιών, οπότε και έγινε η επανέναρξη των εργασιών στο έργο ( εργασίες εκσκαφής, 
τοποθέτηση σωλήνα κ.λ.π.), η προμήθεια του σωλήνα ύδρευσης, από το εργοστάσιο 
παραγωγής δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, αφού τότε, όπως είναι γνωστό, 
τα εργοστάσια παραμένουν κλειστά για τη θερινή περίοδο, όπως άλλωστε προκύπτει και από 
το σχετικό έγγραφο της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 25-07-2013 έως και 03-09-2013. 
Επισημαίνουμε ότι ο προβλεπόμενος σωλήνας από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του 
θέματος, δεν είναι ετοιμοπαράδοτος, αντιθέτως γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας. 
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(2) κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο υπήρξαν αρκετές μέρες με έντονη βροχόπτωση 
και μερικές με παγετό – όπως προκύπτει από τα ημερολόγια του έργου και από τα έγγραφα της 
Ε.Μ.Υ.-, γεγονός που οδήγησε σε αντίστοιχη διακοπή των εργασιών κατασκευής του 
εξωτερικού αγωγού ύδρευσης του έργου του θέματος.     

Κατόπιν αυτών, και επειδή  
α) για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν3669/08 όπως ισχύει,  
β) η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,  
γ) δικαιολογείται η προθεσμία των 60 ημερών και θεωρείται εύλογη για την ολοκλήρωση του     έργου, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 48, κατά 60 ημέρες δηλαδή από 01-02-2014 έως και 01-04 -
2014, μετά της αναθεωρήσεως. 
 

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

 

τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 48, κατά 60 ημέρες δηλαδή από 01-02-2014 έως και 01-04 -
2014, μετά της αναθεωρήσεως 
 
      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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