
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 663/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 2
ο 

 

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΟ-04/12: 
Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ», προϋπολογισµού 
4.000.000,00 €, αναδόχου ∆ΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Πανάγου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 

Έχοντας υπ' όψη : 

1. Τον N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης 

για την διαµονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων 

Οργανισµών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών». 
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3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη αυτοδιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012). 

4. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 

Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Αττικής». 

5. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και την 

λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 

6. Τον Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82Α'/10-4-2012). 

7. Τον Ν.4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 

Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α'/18-4-2013). 

8. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις", τον Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, 

Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

9. Το Π.∆. 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». 

10. Την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή 

των διατάξεων του Π.∆. 7/2013 σε θέµατα έργων του Ν.3669/2008, µελετών και υπηρεσιών 

του Ν.3316/2005 αρµοδιότητας Περιφερειών». 

11. Την από 9-4-2012 Απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Α∆Α:Β4ΩΗΦ-240), µε την οποία εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του έργου από τις 

πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) Περιφέρειας 

Αττικής µε κωδικό 2012ΕΠ08500179. 

12. Την υπ’ αριθµ. 433/15-3-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης, η δηµοπράτηση και 

η αποστολή περίληψης για τη δηµοσίευση του έργου. 

13. Την υπ’ αριθµ. 893/30-4-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, µε 

την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου στην εταιρεία «∆ΟΜΙΚΗ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.», µε συνολική δαπάνη 2.131.000,70 €, που αντιστοιχεί σε µέση έκπτωση 

46,725%, που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για εργασίες: 1.237.834,29 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 

222.810,17 €, απρόβλεπτα 15% 219.096,67 €, αναθεώρηση 52.779,76 € και 398.479,81 € 

για ΦΠΑ 23%. 

14. Το από 11-9-2013 συµφωνητικό, µε το οποίο υπεγράφη η Σύµβαση Κατασκευής του έργου 

για ποσό 2.131.000,70 € και προθεσµία εκτέλεσης 18 µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης, ήτοι µέχρι τις 11-3-2015. 

15. Την υπ' αριθ. 1978/2015 (25-9-2015) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 

έως τις 30-3-2016. 

16. Το από 9-3-2016 αίτηµα του αναδόχου, µε το οποίο ζητάει παράταση της συµβατικής 

προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου µέχρι την 30-12-2016. 

17. Το υπ’ αριθµ. 1478/9-3-2016 έγγραφο της ∆.Κ.Ε.Σ.Ο., µε το οποίο µας διαβιβάζει, µε τη 

σύµφωνη γνώµη της, το υπόψη αίτηµα του Αναδόχου για παράταση της συνολικής 

προθεσµίας του έργου. 

18. Τα συµβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέµατος, και 

 
Ε Π Ε Ι ∆ Η 
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1. Τα αιτήµατα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 
του έργου είναι εύλογα καθόσον: 
I. Η αναζήτηση και εντοπισµός θέσεων προς τοποθέτηση ΣΑΟ και η σύνταξη των προτάσεων 

/ µελετών τοποθέτησης ΣΑΟ παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, περιπλοκότητα και 
απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ. µικρό πλάτος της κεντρικής νησίδας, µικρή πλευρική 
απόσταση των εµποδίων, κ.α.). Οι καταστάσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
στη φάση µελέτης του έργου και προέκυψαν στην πορεία. 

II. Η καθυστέρηση της έγκρισης των προτάσεων / µελετών τοποθέτησης ΣΑΟ του αναδόχου 
δηµιουργεί πρόβληµα στο χρονικό προγραµµατισµό του έργου, διότι για την εισαγωγή ΣΑΟ 
απαιτείται χρονικό διάστηµα 2 µηνών. 

III. Οι κανόνες ελέγχου κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την 
προµήθεια ΣΑΟ από το εξωτερικό. 

2. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόµενων εργασιών 
του έργου δεν ήταν υπαιτιότητας του αναδόχου. 

3. Η ∆.Κ.Ε.Σ.Ο. µε το υπ’ αριθµ. 1478/9-3-2016 έγγραφό της διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη 
της για παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου έως τις 30-12-2016. 

4. Η παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής 
προθεσµίας εγκρίνονται "µε αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών 
του έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση, σύµφωνα µε την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "µε 
αναθεώρηση" της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων 
Ασφαλείας σε Περιοχές Αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ», προϋπολογισµού 4.000.000,00 €, αναδόχου 
«∆ΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ», έως τις 30-12-2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό. 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση, σύµφωνα µε την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "µε 
αναθεώρηση" της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων 
Ασφαλείας σε Περιοχές Αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ», προϋπολογισµού 4.000.000,00 € (τέσσερα 
εκατοµµύρια ευρώ), αναδόχου «∆ΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ», έως τις 30-12-2016, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωµα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζηµίωσης πέραν της νόµιµης αναθεώρησης. 
 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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