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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 4η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 170/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 

Θέµα 23o  

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ)-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ"», προϋπολογισµού µελέτης 339.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
‘Εχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’   
      αρ. 4403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2494/4-11-2011) 
3. Την µε αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
4. Το Π.∆. 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».  
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5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων 
(Κ∆Ε)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
7. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
8. Το από 26-07-2012 εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 161.367,94€ µε το Φ.Π.Α. συµβατικής  

προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών. 
9. Την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας 

κατασκευής των δηµοσίων έργων». 
10. Tην απόφαση 2195/2013 (συν/ση 53η /11-10-2013, Α.∆.Α:BΛΛΚ7Λ7-45Β) της Οικονοµικής   
      Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής    
      προθεσµίας του άρθρου 3 της Ε.Σ.Υ κατά τρεις  (3) µήνες  «µε αναθεώρηση», ήτοι µέχρι την  
      25-1-2014. 
11. Tην από   14 -1-2014 αίτηση του  αναδόχου. 

ΕΠΕΙ∆Η 

1. Με το έργο του θέµατος εκτελούνται εργασίες συντήρησης – βελτίωσης του οδικού άξονα  που 
κρίνονται απαραίτητες καθόσον έχουν σχέση µε την ασφάλεια της  οδού, ώστε να παραµένει 
ασφαλής για τους κυκλοφορούντες σε αυτήν όπως : φρεζάρισµα τµηµάτων της οδού και νέος 
αντιολισθητικός ασφαλτικός τάπητας, επούλωση τοπικών φθορών οδοστρώµατος (λάκκοι) ή 
κατασκευή ταπητιδίων περιορισµένης έκτασης, κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, επισκευές 
φρεατίων υδροσυλλογής, ανύψωση-καταβιβασµός φρεατίων, καθώς και εργασίες πρασίνου. 

2. Σύµφωνα µε το Ν. 3481/2-8-2006 άρθρο 7 οι αρµόδιες για την συντήρηση των οδών 
υποχρεούνται να ελέγχουν ανά δεκαπενθήµερο τις οδούς αρµοδιότητάς τους, για την 
διαπίστωση βλαβών του οδοστρώµατος και των λοιπών στοιχείων ασφάλειας της οδού και να 
αποκαταστηθούν οι βλάβες που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια εντός δέκα 
ηµερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.  

3. Επειδή σύµφωνα µε τον παραπάνω Νόµο οι όποιες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται 
άµεσα και δεδοµένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των εργασιών, ενώ αναµένεται να 
προκύψουν νέες (εργασίες επούλωσης λάκκων , εργασίες αποκατάστασης πινακίδων, 
αποµάκρυνση φερτών υλικών, καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής κ.τ.λ.)  που αφορούν την 
συντήρηση του υπόψη οδικού άξονα βάσει των βλαβών που προκύπτουν από την χρήση του 
και είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του, θα πρέπει να υπάρχει εγκαταστηµένος ανάδοχος, 
για την άµεση αντιµετώπιση των αναγκών αυτών.  

4. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δικά της συνεργεία για την αντιµετώπιση των αναγκών 
συντήρησης για την ασφάλεια των οδών του συγκεκριµένου οδικού άξονα, εποµένως θα πρέπει 
να υπάρχει εγκατεστηµένη εργολαβία για την κάλυψη των αναγκών αυτών, µέχρι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή του συµφωνητικού της νέας εργολαβίας 
συντήρησης της οδού, η δηµοπράτηση της οποίας διενεργήθηκε την 14-1-2014. 

5. Με την από   14-1-2014 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της περαίωσης του έργου 
κατά τέσσερις (4) µήνες.  

6. 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. 

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

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

9. 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. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
Την έγκριση της παράτασης «µε αναθεώρηση» της συνολικής προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 
48 του Ν. 3669/2008 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ)-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ"», 
προϋπολογισµού µελέτης 339.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε κατά τέσσερις  (4) µήνες, ήτοι µέχρι 25-5-2014. 
  

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

 

Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ 
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ΚΟΝ∆ΥΛΗ)-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ"», προϋπολογισµού µελέτης 
339.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κατά τέσσερις  (4) 
µήνες, ήτοι µέχρι 25-5-2014, «µε αναθεώρηση». 
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ7-Σ7Ι


