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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3554/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 4ο  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης τουέργου: «ΣΗΜ-09/15: Εργασίες υποδομών 
φωτεινής σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου της εταιρείας «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ 14245/28-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
2. Της αρ.υπ’ αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής. 
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3. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4. Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ)» και συγκεκριμένα του άρθρου 48 παρ.7 και 10.  

5. Του Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις».  

6. Του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

7. 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. 

8. Της Εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών 
του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

9. Του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", του 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". 
 

Και αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την με αριθμ. οικ.12216/18-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 

τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος του  Τμήματος Συντήρησης Φ/Σ, Η/Φ και Η/Μ 
εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ. 

2. Την από 30-07-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 
(ΑΔΑ: ΒΖΤΠ465ΦΘΘ-Π07) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.799.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ, σε βάρος των Πιστώσεων της ΣΑΕΠ 585, 
Κωδικός Έργου 2014ΕΠ58500054 του ΠΔΕ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 26/2016/14-01-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 77ΒΡ7Λ7-723) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 22-12-2015  
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ», που 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,19%, ήτοι συνολική δαπάνη 788.043,74€, μετά του 
Φ.Π.Α., εκ των οποίων 443.378,47€ για εργασίες, 79.808,12€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 78.477,99€ 
για απρόβλεπτα 15%, 27.382,83€ για δαπάνη απολογιστικών, 11.638,56€ για αναθεώρηση, 
και 147.357,77€ για ΦΠΑ 23%. 

4. Την από 22/06/2016σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφερειάρχη 
Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : «ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ.»με προθεσμία 
αποπεράτωσης του έργου τους τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 
τις 22-12-2018. 

5. Ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν σοβαρές καθυστερήσεις, για τους κάτωθι λόγους:  
α) Υπήρξε αναγκαιότητα τροποποίησης των εγκεκριμένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 

μελετών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης κόμβων και 
διαβάσεων πεζών, λόγω: 
 διαφορετικής διαμόρφωσης των οδών, από αυτήν που υπήρχε κατά την ημερομηνία 

σύνταξης της μελέτης, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν 
από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών από την Υπηρεσία μας. 

 ύπαρξης εγκαταστάσεων άλλων φορέων (πχ ρευματοφόρα καλώδια, σωλήνες 
ύδρευσης) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση των σηματοδοτών στην 
εγκεκριμένη από τη μελέτη θέση, άρα να επιβάλλεται η αλλαγή των θέσεώντους καθώς 
και συνεπακόλουθα των χρόνων διαδοχής των ενδείξεών τους, στις εγκεκριμένες 
μελέτες. 

β) Υπήρξαν καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, από τους 
συναρμόδιους φορείς, κυρίως των αστυνομικών αποφάσεων οι οποίες είναι απαραίτητη 
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προϋπόθεση για να ξεκινήσει η κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης φωτεινής 
σηματοδότησης. 

γ) Ήταν απαραίτητη η επιτήρηση των εκτελούμενων εργασιών από αρχαιολόγους (η παρουσία 
αρχαιολόγου είναι απαιτητή σε κάθε είδους εκτελούμενη εκσκαφική εργασία που 
πραγματοποιείται για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ΦΣ).Σε κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα ήταν αναγκαία η διακοπή των εργασιών για περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα. 

δ) Υπήρξε για τις περισσότερες εγκαταστάσεις, αδυναμία των οικείων Δήμων να ολοκληρώσουν 
έγκαιρα το σύνολο των εργασιών που τους αναλογούσαν στην περίπτωση που το δίκτυο στο 
οποίο κατασκευαζόταν η νέα εγκατάσταση ανήκε στη χωρική τους αρμοδιότητα, ειδικότερα :  
 τις διαμορφώσεις πεζοδρομίων, κρασπέδων που έπρεπε να προηγηθούν της έναρξης 

των εργασιών κατασκευής της υποδομής της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης,   
 τις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρευματοδότηση της εγκατάστασης (έκδοση 

Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, πληρωμή της δαπάνης της νέας 
παροχής, σύναψη συμβολαίου με τη ΔΕΔΔΗΕ, ραντεβού με τη ΔΕΗ για την 
τοποθέτηση μετρητή, κ.λ.π.) Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ακόμα και η ΔΕΗ 
καθυστερεί να ολοκληρώσει τη ρευματοδότηση της εγκατάστασης. 

6. Ότι όλα τα  ανωτέρω έχουν ως συνέπεια την καθυστέρηση της υλοποίησης του συνόλου των 
εντολών που έχουν δοθεί προς τον ανάδοχο, με αποτέλεσμα η τρέχουσα απορρόφηση του 
οικονομικού αντικειμένου να βρίσκεται στο 70%, μετά και από τον τελευταίο εγκεκριμένο 
λογαριασμό. 

7. Το γεγονός ότι λόγω των ανωτέρω δυσμενών συνθηκών, το συμβατικό αντικείμενο της 
εργολαβίας δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας του συμβατικού χρόνου 
(21/12/2018).  

 
8. Και επειδή :  
1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
2. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των επιπλέον τριών (3) μηνών, 

κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΗΜ-09/15: Εργασίες υποδομών 
φωτεινής σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 1.799.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), 
με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 21/3/2019 για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΗΜ-09/15: Εργασίες υποδομών 
φωτεινής σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 1.799.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), 
με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 21/3/2019. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
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