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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1683/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 314452 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 24-06-2019. 
 

Θέμα  72ο  

            Εισήγηση παράτασης συνολικής και τμηματικών προθεσμιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», 
συμβατικής δαπάνης 20.826.535,59 Ευρώ με το Φ.Π.Α. αναδόχου  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.». 

Παρόντες: 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την εισήγηση με αρ.πρ. 318932 -25/06/2019 
της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ τα εξής: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3 όπως ισχύει. 
2. Τον Οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  (Π.Δ. 

145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010 ). 
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3. Το 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. 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». 

5. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 1116/Α/18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημόσιων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

6. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
8. Την υπ’ αριθ. 1996/2017 (Συνεδρίαση 42η 28-7-2017) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.». 

9.  Το από  21/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. 
10. Τη με αρ.697/2018 (συνδρ.16η/20-3-2018, ΑΔΑ:Ω67Ξ7Λ7-4Τ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26 
ημερολογιακών ημερών στην ενδεικτική τμηματική προθεσμία της υποβολής της γεωφυσικής 
έρευνας  και όχι του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

11. Την με αρ. 864/2018 (συνδρ.18η/3-4-2018, ΑΔΑ:7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26 
ημερολογιακών ημερών για την  τμηματική προθεσμία  της υποβολής της γεωφυσικής έρευνας 
του πυθμένα και των τεσσάρων ενδεικτικών τμηματικών  προθεσμιών της πλήρους 
τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του θαλάσσιου πυθμένα, της προσκόμισης του συνόλου 
των σωλήνων στο χώρο του έργου και της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και 
ερματισμού των σωλήνων, χωρίς να υπολογιστεί ότι η παράταση αυτή πρέπει να μεταθέσει 
αντίστοιχα και τη συνολική προθεσμία του έργου. 

12. Την με αρ. 2502/ 11-9-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 63 ημερολογιακές ημέρες: της Αποκλειστικής 
τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 26-8-2018 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής), της ΣΤ’ Ενδεικτικής 
Τμηματικής Προθεσμίας μέχρι την 17-11-2018 (Αποθήκευση σωλήνων σε κατάλληλο εργοταξιακό 
χώρο), της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια 
αποθήκευση του αγωγού) μέχρι 14-1-2019 και της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 
23/6/19. 
13.Την με αρ. 236/ 1-2-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 164 ημερολογιακές ημέρες: της Αποκλειστικής 
τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 7-2-2019 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής), της Ζ’ Ενδεικτικής 
Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) μέχρι 
27-6-2019 και της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/12/19. 
14. Την αρ.372/12-2-2019 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των 
σχετικών εναπομεινάντων τμηματικών προθεσμιών κατά (5+70)=75 ημέρες και της συνολικής 
προθεσμίας κατά (5=70) =75 ημέρες δηλαδή το πέρας της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας 
είναι μέχρι τις 23/4/2019, το πέρας της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής προθεσμίας (Ερματισμός, 
καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) μέχρι τις 10-9-2019 και το πέρας της συνολικής 
προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/03/2020. 

ΕΠΕΙΔΗ 
 

1.Λόγω σφοδρής κακοκαιρίας  δεν εκτελέστηκαν εργασίες την 13 Δεκεμβρίου 2018, την 3η 
Ιανουαρίου 2019,την 5η Ιανουαρίου 2019, την 12η Ιανουαρίου 2019 και την 6 Φεβροαρίου 
2019  ήτοι (πέντε ημέρες)  
 
2. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την 19-6-2018  τον απαιτούμενο ;από την Ε.Σ.Υ. άρθρο1.7.2.φάκελο 

αδειοδότησης του Έργου και συγκεκριμένα τον φάκελο για την παραχώρηση του δικαιώματος 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου και δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια μέχρι 
σήμερα. 
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3. Απαιτήθηκε η τροποποίηση της  χάραξης, με τροποποίηση της μελέτης προσφοράς και ο 
ανάδοχος υπέβαλε τον φάκελο αδειοδότησης στις 19-6-2018.Παράλληλα ο ανάδοχος συνέταξε 
Φάκελο Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων στον οποίο συμπεριελήφθη η Ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση και διαβιβάστηκε στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στις 20-9-2018 και η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με Απόφαση της ενέκρινε την τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων στις 13-2-2019. 

 
4. Στο άρθρο 4.5.5 της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι αν η έκδοση των αδειών καθυστερήσει πέρα 

του 4ου μήνα τότε παρατείνεται αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα του έργου και ως εκ τούτου η 
αιτούμενη παράταση των 75 ημερολογιακών ημερών κρίνεται ως δικαιολογημένη.. 

 
 5.Τα  ανωτέρω έχουν προκαλέσει χρονική καθυστέρηση, η οποία επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή 
του χρονοδιαγράμματος επί της οποίας ευρίσκεται η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (Μελέτη 
Εφαρμογής), που υπολογίζεται σε (5+70)= 75 ημερολογιακές  ημέρες. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

Α. Την έγκριση παράτασης της: 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής την 23-4-2019) και της 
Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση  και θαλάσσια αποθήκευση 
του αγωγού έως την 10-9-2019) ήτοι κατά 75 ημερολογιακές ημέρες. 
 

Β. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» 
κατά 75 ημερολογιακές  ημέρες μέχρι τις 15-3-2020 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», 
συμβατικής δαπάνης   20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. Αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα  αποφασίζει 

  
Α. Την έγκριση παράτασης της: 

Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής την 23-4-2019) και της 
Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση  και θαλάσσια αποθήκευση 
του αγωγού έως την 10-9-2019) ήτοι κατά 75 ημερολογιακές ημέρες. 
 

Β. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» 
κατά 75 ημερολογιακές  ημέρες μέχρι τις 15-3-2020 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», 
συμβατικής δαπάνης   20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. Αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.». 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

       Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
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