
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 15η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 632/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 18-03-2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα 
της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 51003 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα 
µέλη της, στις 15-03-2016. 

 

Θέµα 35
ο  

Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Νερούτσου Μαρία 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Τζίβα Αιµιλία 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Λυµπέρη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
        

     Σύµφωνα µε τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νοµοθεσίας για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.   
3. Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθµ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  
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4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.∆. 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. 13400/17-4-2013 της Γ.∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
A. IΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Στις 19-03-2015  υπογράφτηκε η σύµβαση κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 
3.802.815,66 ευρώ, µεταξύ  του Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.. 

2. Με την υπ΄αρ.119191/12-6-15 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/∆ΤΕΠΑ, έγινε αποδεκτή η από 4-6-15 Ειδική 
∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας. 

3. Με την υπ΄αρ. 173740/16-9-15 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/∆ΤΕΠΑ, έγινε άρση διακοπής των εργασιών, 
µετά την εξόφληση του 1ου λογαριασµού. 

4. Με την υπ΄αρ.Φ03/194423/115258/9755/2809/13-7-15 Απόφαση ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ 
Γ∆Α/ΤΠΚΑΜΑΕ, κατόπιν  οµόφωνης γνωµοδότησης του Κ.Α.Σ. (υπ΄αρ.12/9-6-15 συνεδρία), 
εγκρίθηκε η µελέτη του έργου. 

5. Με την υπ΄αρ.Φ3/198225/117076/9955/2885/24-8-15 Απόφαση ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ 
Γ∆Α/ΤΠΚΑΜΑΕ τροποποιήθηκε η από 17-12-13 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 
υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης. 

6. Στις 7/8/2015 υπογράφτηκε η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του ∆ήµου Αίγινας για το έργο «Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του βορείου τµήµατος του 
κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας». 

7. Στις 13/10/15 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο των 
µετατοπίσεων και στις 18/12/15 υπογράφτηκε η εργολαβική σύµβαση για την κατασκευή του. 

8. Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου που είναι δώδεκα µήνες (12) µήνες, δηλαδή 
έως την 19/03/2016. 

9. Η παρούσα εργολαβία (υποέργο 3 της πράξης), περιλαµβάνει την εκτέλεση των απαιτούµενων 
εργασιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής του βορείου τµήµατος του κεντρικού εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας, µέρος των οποίων έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια του 
υποέργου 1, και ειδικότερα: α) την στεγανοποίηση των επιφανειών σκυροδέµατος της κεντρικής 
δεξαµενής, β) την κατασκευή κτιρίου υποσταθµού και κτιρίου αντλιοστασίου κεντρικής δεξαµενής 
και την αποπεράτωση κτιρίου βανοστασίου, γ) την κατασκευή νέου αντλιοστασίου Λεοντίου, δ)την  
κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από την υφιστάµενη δεξαµενή Λεοντίου µέχρι την κεντρική 
δεξαµενή, ε) την αποπεράτωση του δικτύου καταθλιπτικών αγωγών από την κεντρική δεξαµενή 
προς τις δεξαµενές Κυψέλης, Ασωµάτων, Βαθέως και Αφαίας, στ) την αποπεράτωση του 
πιεζοµετρικού αγωγού από δεξαµενή Βαθέως προς δεξαµενή Κουρέντη και ζ) την κατασκευή 
αγωγού εκκένωσης της κεντρικής δεξαµενής. 
Το δίκτυο που κατασκευάζεται, συµπληρώνει το κατασκευασµένο δίκτυο µε το υποέργο 1 
(µήκους ~7.943 m) και περιλαµβάνει αγωγούς µήκους ~10.800 µ. 
Μέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες εργασίες: 
- στεγανοποίηση κεντρικής δεξαµενής,  
- κατασκευή  καταθλιπτικών αγωγών από κεντρική δεξαµενή προς δεξαµενές Βαθέως, Αφαίας, 
Κυψέλης και Ασωµάτων και  πιεζοµετρικού αγωγού από δεξαµενή Βαθέως προς δεξαµενή 
Κουρέντη, συνολικού µήκους 3.997,50 µ. 
Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: 
- κατασκευή υπόλοιπου τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού από κεντρική δεξαµενή προς δεξαµενή 
Αφαίας. 
- κατασκευή φέροντος οργανισµού κτιρίου αντλιοστασίου κεντρικής δεξαµενής. 
- προετοιµασία υπόβασης για την αποκατάσταση των οδοστρωµάτων στα κατασκευασµένα 
τµήµατα του δικτύου. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχει κατασκευαστεί µέχρι σήµερα το 37 % (3.997,5/10.800 µ) του 
µήκους του δικτύου, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
ανέρχεται περίπου στο 18%, όπως εκτιµάται µε βάση τον 5ο λογαριασµό του έργου και τις λοιπές 
εκτελεσµένες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
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10. Ο ανάδοχος µε την από 19/2/2016 αίτηση του αναδόχου, ζητά την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31/12/2016. 

11. Με την από 7/3/2016 Εισήγηση – Αναφορά  του  Προϊσταµένου Τµήµατος Υδραυλικών – 
Λιµενικών Έργων/∆.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσµίας περαίωσης του 
έργου. 

12. Με το υπ΄αρ. πρωτ.824/15-3-15 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχή Π.Α. δόθηκε η 
σύµφωνη γνώµη στην αιτούµενη  παράταση. 
 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Η µέχρι σήµερα καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι: 
α) απαιτήθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες από πλευράς των συναρµόδιων αρχαιολογικών 
υπηρεσιών για την έκδοση της Υ.Α. έγκρισης της µελέτης, µετά την σύµφωνη γνώµη του Κ.Α.Σ., 
και  την πρόσληψη του απαιτούµενου έκτακτου προσωπικού για την παρακολούθηση των 
εκσκαφών. 
 β) απαιτήθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες από πλευράς του ∆ήµου Αίγινας για την δηµοπράτηση  
και σύναψη της εργολαβικής σύµβασης για την υλοποίηση των εργασιών µετατόπισης τµηµάτων 
του υφιστάµενου δηµοτικού δικτύου ύδρευσης, που εµποδίζουν την κατασκευή του έργου. (Από 
18/12/15 η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτελείται παράλληλα µε τις εργασίες του έργου). 
δ) έγινε διακοπή των εργασιών του έργου για διάστηµα πλέον των τριών µηνών, λόγω 
καθυστέρησης πληρωµής του 1ου λογαριασµού, πέραν του δίµηνου από την υποβολή του και 
µετά την υποβολή της από 4/6/15 Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής Εργασιών του αναδόχου.  
2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Ο ανάδοχος, µε την από 19/2/2016 αίτησή του, έχει ζητήσει την παράταση προθεσµίας 
περαίωσης του έργου µέχρι 31/12/2016, για τους παραπάνω λόγους. 
4. Συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των διακοσίων ογδόντα επτά 
(287) ηµερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου, δεδοµένου ότι 
έχουν αρθεί οι λόγοι των µέχρι τώρα καθυστερήσεων. 
 

                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µέχρι 31/12/2016, 
δηλαδή κατά  διακόσιες ογδόντα επτά (287) ηµέρες. 

                                                              
 

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

 

Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. κατά  διακόσιες σαράντα 
(240) ηµέρες. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωµα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζηµίωσης πέραν της νόµιµης αναθεώρησης. 
 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

 Τα Μέλη  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Αλεξίου Αθανάσιος  

Μοίρας Ιωάννης 

Νερούτσου Μαρία 
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