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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του  έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 2218//94, του Ν. 2240/94 και του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), «Νέα 

Αρχιτεκονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/2012 και το Ν. 4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 

3. Της αριθμ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/Β’/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.   

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και 
της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Και αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την υπ΄αρ.1951/28-8-14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο περίληψης της 
διακήρυξης. 
2. Την με αρ. πρωτ.3238/25-2-11 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή του βορείου τμήματος του 
κεντρικού εξωτερικού δικτύου και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας»  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»,  με κωδικό ΟΠΣ: 216457. 
3. Την υπ΄αρ. 3238/8-8-14 2η τροποποίηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 216457, για την 
ένταξη του υποέργου (3) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». 
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4. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου έγινε στις 18-11-2014 
και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,60 %. 
5. Την με αριθμ. 2661/22-12-14 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  
με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
6. Την από  19-03-2015  σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
3.802.815,66 ευρώ, μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.. 
7. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι δώδεκα μήνες (12) μήνες, 
δηλαδή έως την 19/03/2016. 
8. Την με αριθμό 632/18-3-2016, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. 
έως την 14/11/2016. 
9. Την με αριθμ.πρωτ.2433/29-6-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εντάχθηκε η Β΄ φάση του έργου στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001073, υποέργο 1. 
10. Την υπ΄αρ2441/21-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 7ΩΒ7Λ7-
ΩΗ2), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσθετη δαπάνη των 20.238,17€, όπως περιλαμβάνεται στον  
1ο Α.Π.Ε. του έργου,  λόγω  αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 24%. 
11. Την υπ΄αρ.202233/3-11-2016 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και 
το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού  3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ). 
12. Την με αριθμό 2706/18-11-2016, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες, δηλ. έως την 
14/05/2017. 
13. Την με αριθμό 1177/12-05-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά (78) ημέρες, δηλ. έως την 
31/07/2017. 
14. Την υπ΄αρ.145146/17-07-2017 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και 
το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικού προϋπολογισμού  3.823.053,84 ευρώ (με ΦΠΑ). 
15. Την με αριθμό 1913/21-07-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά δυο μήνες και 15 ημέρες   
ημέρες, δηλ. έως την 15/10/2017 
16. Την με αριθμό 2990/08-11-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά ένα μήνα και 15 ημέρες, 
δηλ. έως την 30/11/2017 
17. Την με αριθμό 3598/28-12-2017, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά ένα μήνα και 15 ημέρες, 
δηλ. έως την 15/01/2018 
18. Την με αριθμό 193/01-02-2018, Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία 
εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά ένα μήνα και 15 ημέρες, δηλ. έως 
την 28/02/2018 
19. Την από 25-01-2018 αίτηση του αναδόχου, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου μέχρι τις 15/03/2018. 
20. Την από 27-02-2018 Εισήγηση-Αναφορά της Προϊσταμένης της Δ/νουσας Υπηρεσίας  
Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Α   
21. Την υπ’ αριθμ πρωτ 644/05-03-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 
  
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Γενικά, στην πρόοδο των εργασιών του έργου υπήρξαν καθυστερήσεις, που οφείλονταν κυρίως 
στους εξής παράγοντες: 

Γ.1. Η σύνδεση  της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Μ.Τ.) από τη ΔΕΗ του κεντρικού 
αντλιοστασίου, ενέργεια η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 09-02-2018 οπότε και ο ανάδοχος 
δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις δοκιμές του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας (28-02-
2018). 
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Ο ανάδοχος, με την από 25/01/2018 αίτησή του, ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου μέχρι  τις 15/03/2018, για τον παραπάνω λόγο. 

 
Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 

48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

2.  Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι: 
 Μέχρι τις 09-02-2018 δεν είχε πραγματοποιηθεί από μέρους των εμπλεκόμενων φορέων 
(Δήμος Αίγινας και ΔΕΔΔΗΕ), η σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Μ.Τ.) από τη 
ΔΕΗ του κεντρικού αντλιοστασίου. 

3. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 

4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των δεκαπέντε (15) ημερών 
κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.   

 

Κατόπιν αυτών  

  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. μέχρι 15/03/2018, 
δηλαδή κατά δεκαπέντε (15) ημέρες,   

 

 
 
 
                                                             
Ε.Δ. 
1. Φ.E. (Ε. Πολυζώη) 
2.     Χ.Α.  
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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