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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. 3644/2018 
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 21ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση παράτασης τμηματικής και συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 
287.500,00€ αναδόχου ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. 
  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Λεβέντη Αγγελική  

 Μεταξά Ειρήνη  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 231712/20-11-2018 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πειραιά και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
8. Το από  28/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 187.667,48 € με το Φ.Π.Α. 
9. Τις προθεσμίες του έργου (συνολική και τμηματικές, όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη). 
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9340/26-01-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία 

εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 48258/23-03-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία 

εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής 
προθεσμίας. 

12. Την υπ’ αρ. 1753/2018 (Συνεδρίαση 37η/26-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης α) κατά εκατόν τριάντα (130) ημέρες της 3ης 
Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15-09-2018 και β) κατά πέντε (5) μήνες 
της συνολικής προθεσμίας ήτοι μέχρι την 28-11-2018 του έργου του θέματος. 

13. Το αρ. πρωτ. 134766/11-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο. 
14. Το Α.Π. 618/08-11-2018 (αρ. πρωτ. 221333/08-11-2018 Υπηρεσίας μας) αίτημα του Ε.Δ.Ε. 

Οικονομίδη Ανδρέα με συνημμένη την από 08-11-2018 δήλωση αποδοχής υποκατάστασης 
της εταιρείας ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. 

15. Το αρ. πρωτ. 221333/13-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ 
Α.Τ.Ε.  

16. Την από 20-11-2018 (αρ. πρωτ. 231153/20-11-2018) αίτηση του αναδόχου με την οποία 
ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες. 

 
ΕΠΕΙΔΗ  

1. Στα πλαίσια του έργου του θέματος έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
τύπων από σακκόλιθους στην προβλήτα «Τ» και στο παραλιακό κρηπίδωμα, η σφράγιση των 
εντοπισμένων διάκενων στο μέτωπο των κρηπιδωμάτων, η τοποθέτηση νέων πλακών 
προστασίας ποδός σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης σε μήκος συνολικά περίπου 36,00 μ και 
η διαμόρφωση στρώσης θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 3,0-5,0 τον. 
έμπροσθεν αυτών, όπως προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη. 

2. Με την υπ’ αρ. 1753/2018 (Συνεδρίαση 37η/26-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης α) κατά εκατόν τριάντα (130) ημέρες της 3ης Αποκλειστικής 
Τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15-09-2018 και β) κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής 
προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28-11-2018, για τον λόγο - μεταξύ άλλων - ότι εντός των μηνών 
Ιουλίου και Αυγούστου 2018 όπου σημειώνεται η αιχμή της θερινής τουριστικής περιόδου δεν 
ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν εργασίες. 

3. Μετά το πέρας της θερινή περιόδου, η Υπηρεσία μας απέστειλε στον ανάδοχο το αρ. πρωτ. 
134766/11-09-2018 έγγραφο με το οποίο τον κάλεσε να προβεί στην εκτέλεση της επόμενης 
φάσης εργασιών, ήτοι στην εκτέλεση των ύφαλων σκυροδετήσεων.   

4. Δεδομένου ότι ο ανάδοχος δεν προέβη στην εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η Υπηρεσία 
μας εξέδωσε την αρ. πρωτ. 198920/12-10-2018 Ειδική Πρόσκληση με την οποία κάλεσε τον 
ανάδοχο Ανδρέα Οικονομίδη Ε.Δ.Ε. να προβεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης, στην εκτέλεση των ύφαλων σκυροδετήσεων. 

5. Ο ανάδοχος υπέβαλε το Α.Π. 618/08.11.2018 (αρ. πρωτ. 221333/08-11-2018 Υπηρεσίας μας) 
αίτημα για την υποκατάστασή του, με συνημμένη την από 08-11-2018 δήλωση αποδοχής 
υποκατάστασης της εταιρείας ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. καθώς και ιατρικό σημείωμα νοσοκομείου. 
Βάσει της αίτησης, ζητάει την υποκατάστασή του στην σύμβαση του έργου του θέματος καθότι 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις εξαιτίας σοβαρών λόγων υγείας.  
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6. Με το αρ. πρωτ. 221333/13-11-2018 έγγραφό της, η Υπηρεσία μας κάλεσε την εταιρεία 
ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί το 
αίτημα της υποκατάστασης.    

7. Ο ανάδοχος με την από 20-11-2018 (αρ. πρωτ. 231153/20-11-2018) αίτησή του, ζητάει τη 
χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες δεδομένου 
ότι στην παρούσα χρονική φάση εξετάζεται από την Υπηρεσία το αίτημα της υποκατάστασης. 

8. Λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι σοβαροί λόγοι υγείας του εργολάβου Οικονομίδη Ανδρέα (ατομική 
επιχείρηση) δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 

9. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλουν την συνέχιση και ολοκλήρωση της 
σύμβασης για τη διασφάλιση των συνθηκών ελλιμενισμού και την επίτευξη της μέγιστης 
ασφάλειας σκαφών και επιβατών. 

10. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα της υποκατάστασης βάσει των σχετικών 
διατάξεων του Ν.4412/2016.  

11. Το χρονικό διάστημα παράτασης των τριών (3) μηνών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση 
των εργασιών που προβλέπονται να εκτελεστούν μέσα στην 3η Αποκλειστική Τμηματική 
προθεσμία και αφορούν στις ύφαλες σκυροδετήσεις. 

12. Το χρονικό διάστημα παράτασης των τριών (3) μηνών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση 
των συμβατικών εργασιών. 

13. Από την προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους 
ανωτέρω λόγους, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση στο έργο.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης α) κατά τρεις (3) μήνες της 3ης Αποκλειστικής 
Τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 15-12-2018 και β) κατά τρεις (3) μήνες της συνολικής 
προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28-02-2018 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», αναδόχου ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. 

 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης α) κατά τρεις (3) μήνες της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής προθεσμίας, 

ήτοι μέχρι την 15-12-2018 και β) κατά τρεις (3) μήνες της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28-
02-2018 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. 
ΥΔΡΑΣ», αναδόχου ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. 

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  
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα  
Λεβέντη Αγγελική  
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
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