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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 6η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 264/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-01-2020. 
 

Θέμα 39ο 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.(24%), αναδόχου εταιρείας LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Κωνσταντά η οποία  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚΨ67Λ7-ΒΗΣ



 2 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 

145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  37419/13479/08-
05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/ 11-05-2018) 

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 “Aνάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών”».  

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

5. 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» 

6. Την με αρ. 11/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σχετική με τις 
αλλαγές και τροποποιήσεις που επιφέρονται στον Ν. 3669/2008 μετά την εφαρμογή του Ν. 
4070/12. 

7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις. 
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
9. Το από 08-10-2019 εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 

19SYMV005671839 08-10-2019) συμβατικού ποσού 103.999,99€  με ΦΠΑ .  . 
10. Την με αρ. πρωτ. 668859/25-10-19  απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε 

το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία 
περαίωσης του έργου λήγει στις 08-02-2020. 

10. Την από 15-01-2020 (αρ. πρωτ. 33780) αίτηση της αναδόχου με την οποία ζητάει τη χορήγηση 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-08-2020. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Το έργο του θέματος περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά  και εργασίες αποξήλωσης των 
υφιστάμενων  φθαρμένων πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικών, αναγγελίας κινδύνου και 
πληροφορικών και αντικατάστασής  τους με νέες καθώς εργασίες διαγράμμισης με 
ανακλαστική βαφή των οδικών αξόνων (αναδιαγράμμιση αξόνων, οριογραμμών) και 
διαγράμμιση με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό των διαβάσεων πεζών.  

2. Η ανάδοχος έχει προβεί στην τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης και υπολείπονται οι 
εργασίες διαγράμμισης στους οδικούς άξονες.  

3. Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοση της σχετικής άδειας της 
τροχαίας για την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης.  

4. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες με τα ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα υγρασίας δεν ευνοούν την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης.  

5. Η αρχική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες  και λήγει 
στις 08-02-2020. 

6. Η υπηρεσία μας θεωρεί εύλογη την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο 
(2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 08-04-2020, θεωρώντας ότι θα εκδοθούν εν τω μεταξύ οι 
απαιτούμενες άδειες και οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν την εκτέλεση των εργασιών 
διαγράμμισης. 

7.  Η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 
«με αναθεώρηση» του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.(24%), αναδόχου 
εταιρείας LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά δύο (2) 
μήνες, δηλαδή μέχρι τις  08-04-2020. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 
«με αναθεώρηση» του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.(24%), αναδόχου 
εταιρείας LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά δύο (2) 
μήνες, δηλαδή μέχρι τις  08-04-2020. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μελάς Σταύρος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 
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