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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 

  
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3198/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 32ο  
Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου :«Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις 
τοπικού χαρακτήρα στο οδικό δίκτυο πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», συμβατικής δαπάνης 995.277,05 Ευρώ με 
το Φ.Π.Α., αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5), έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 10 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα. Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

        
 Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
   Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/ Α/07-6-2010). 
2. Toν 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». 
3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη  
     Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/EK» ( ΦΕΚ Α΄85/ 11-4-2012). 
 4.Την υπ.αρ. 37419/13479/08-5-2018 Απόφαση  του Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης       

Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού    Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661Β΄/11-5-2018), περί τροποποίησης–  επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

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

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

 7.Toν Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις –Kαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 
(A’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις 

 8.Τον Ν.4278/2014 (Α΄157) “Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις΅ και του Ν.4281/2014  (A’160) 
“Mέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα  Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις’’. 

 9.Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05«Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων   
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

10.Την Εγκύκλιο 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». 

11.Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις 
12.Την με αρ.πρωτ. 85194/31-7-2017 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστiκότητας 

(ΑΔΑ: 64ΕΞ465ΧΙ8-ΗΒ5) με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από τις πιστώσεις 
της ΣΑΕΠ 585 του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με 
κωδικό έργου 2017ΕΠ58500017 και  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό 3.000.000€. 

13.Την  απόφαση  2769/2017  της Οικονομικής Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Αττικής με την      
οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου.     

14.Την υπ΄αρ. 348/2018  Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής με την      
οποία εγκρίθηκε  το Πρακτικό ελέγχου  και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 
του  μειοδότη  του  διαγωνισμού και  κατακυρώθηκε  οριστικά  το  αποτέλεσμα του       
διαγωνισμού  του  έργου  στην  εταιρεία  « ΟΔΟΣ ΑΤΕ »  με  συνολική  δαπάνη  έργoυ     
995,277,05€  με Φ.Π.Α.,  εκ  των  οποίων  563.727,26 €  για  εργασίες,  101.470,91€  για ΓΕ & 
ΟΕ 18%,  99.779,73€  για  απρόβλεπτα,  33.178,96 €  για  απολογιστικές  εργασίες  4.485,92 € 
για αναθεώρηση και 192.277,05 € για ΦΠΑ 24%. 

15.Το  συμφωνητικό  του  έργου  το οποίο  υπεγράφη  στις 11-7-2018,  συνολικού  ποσού       
995.277,05 €  με  Φ.Π.Α. και με συμβατική ημερομηνία προθεσμίας περαίωσης 18 μήνες      από 
την υπογραφή του  συμφωνητικού δηλ. μέχρι 11-1-2020. 

16. Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά  στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος. 
   17.Το με αρ. πρωτ.814739/ 10-12-2019 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας         
        εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου για χρονικό  διάστημα  πέντε  μηνών δηλ. μέχρι τις 10-

6-2020. 
 18. Την με Α.Π.810586/9-12-2019 εισήγηση μας προς το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για  έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε.    
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     και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου - ΣΥΜΒΑΣΗ  ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ με 
αύξηση αντικειμένου κατά 14,65%.                                      

                                                  
Ε Π Ε Ι Δ Η 

  α) Πρόκειται  για  έργο συντήρησης κατά κύριο λόγo ασφαλτικών εργασιών και δεδομένων των  
άσχημων  καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες είναι επιβεβλημένη 
η παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου  

  β) Δεν υπάρχει άλλη ενεργή εργολαβία συντήρησης  των οδικών  αξόνων αρμοδιότητας της      
Υπηρεσίας μας και  η διάδοχη εργολαβία συντήρησης εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων      
στην  ανάδειξη  αναδόχου, δεν  αναμένεται  να συμβασιοποιηθεί νωρίτερα από το καλοκαίρι του 
2020. 

     
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 184 παρ.3 και 153 του Π.Δ.4412/2016, παράτασης με 
αναθεώρηση’ της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις 
τοπικού χαρακτήρα στο οδικό δίκτυο πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», προϋπολογισμού 3.000.000Ευρώ αναδόχου 
ΟΔΟΣ ΑΤΕ κατά (5) πέντε μήνες ήτοι έως 10-6-2020. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 184 παρ.3 και 153 του Π.Δ.4412/2016, παράτασης με 
αναθεώρηση’ της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις 
τοπικού χαρακτήρα στο οδικό δίκτυο πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.», προϋπολογισμού 3.000.000Ευρώ αναδόχου 
ΟΔΟΣ ΑΤΕ κατά (5) πέντε μήνες ήτοι έως 10-6-2020. 

 
 

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
 

ΑΔΑ: ΨΩ147Λ7-ΞΗΞ


		2020-01-02T09:38:18+0200
	Athens




