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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 480/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 9ο 
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Α16)», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας:  «Κ/ΞΙΑ ΛΙΘΟΣ 
Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ: 272/ΦΕ//18-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.  

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει έως σήμερα. 
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4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 
σήμερα. 

6. Τη με αριθμό: 6 Εγκύκλιο, με αρ. πρωτ.: 2067/14.01.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Τη με αρ.πρωτ.: 92466/14.05.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.  
9. Την υπ’ αριθμ.: 1658/2017 (ΑΔΑ: 7Γ3Ρ7Λ7-ΦΨΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία: α) εγκρίθηκε το από 07/11/2017 Πρακτικό (1) του διαγωνισμού, 
όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α16)», β) 
εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη «Κ/ΞΙΑ ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ»¨, με μέση έκπτωση Εμ.: 73,01% και γ) εξουσιοδοτήθηκε η Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., για τις 
διαδικασίες που απαιτούνται, μέχρι την λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης στον 
προσωρινό μειοδότη, ή για την κήρυξή του ως έκπτωτο, ή για τη ματαίωση της διαδικασίας . 

10. Την υπ’ αριθμ.: 2134/2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΑ7Λ7-ΡΧ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία: α) εγκρίθηκε το από 02/08/2017 Πρακτικό (2) του διαγωνισμού 
του εν λόγω έργου, β) εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην «Κ/ΞΙΑ ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.- 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ», με μέση έκπτωση Εμ.: 73,01% και γ) εξουσιοδοτήθηκε η 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισμού. 

11. Την από 27/12/2017 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου (ΑΔΑ: 605Ψ7Λ7-ΗΞΗ), ποσού: 539.824,59€ 
(με ΦΠΑ). 

12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή ως τις 27 Δεκεμβρίου 2018. 

13. Την με αρ. πρωτ.: 186/ΦΕ/02.02.2018 Απόφαση του Τμήματος Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων 
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

14. Την από 22/11/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 27/02/2018. 

15. Το από 06/12/2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή 
(Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.), με το οποίο εισηγείται την παράταση του έργου του θέματος. 

16. Τη με αριθμ. 3787/2018 (ΑΔΑ: 9Κ6Ξ7Λ7-0ΑΠ) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά δύο μήνες, ήτοι έως 27/02/2019.  

17. Την από 06/02/2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή 
(Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.), με την οποία εισηγείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του 
θέματος. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην αποκατάσταση βλαβών- φθορών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας, 
ως προς τη συντήρησή του, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής (λακκούβες, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, στηθαία ασφαλείας κ.λπ.), αποκαταστάσεις 
ασφαλτικού τάπητα των υπόψη οδών, καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων και γενικότερα εργασίες οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες, για την, κατά το δυνατόν, συντήρηση της καλής κατάστασης του ως άνω 
οδικού δικτύου, προς ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οχημάτων. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
ΕΠΕΙΔΗ: 

1. Προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών, από επεμβάσεις παρόχων 
τηλεπικοινωνιών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δήμων, προς εγκατάσταση δικτύων. 

2. Προέκυψαν καθυστερήσεις, στην εκτέλεση εργασιών, λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων, κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. 

3. Υπάρχει υπόλοιπο εργασιών, λόγω των ανωτέρω.  
Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι δεν θα υπάρχει άμεσα εργολαβία συντήρησης του οδικού δικτύου 
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. και η διαδικασία ανάθεσης του αντίστοιχου έργου βρίσκεται στο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
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Και επειδή, η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «µε αναθεώρηση», σύμφωνα µε το άρθρο 147 
παρ.8α του Ν. 4412/2016. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Α16)», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας:  
«Κ/ΞΙΑ ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27/07/2019, 
με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016. 
 

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

 
Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Α16)», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας:  
«Κ/ΞΙΑ ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27/07/2019, 
με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016. 
 
 
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 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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