
 1 

                  
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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1751/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 59ο  
Εισήγηση για παράταση 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 κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Άννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
  Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 107.907/14/06/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
έργων ΠΕ. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

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 δόθηκε παράταση προθεσμίας 26 
ημερολογιακών ημερών σε τμηματικές προθεσμίες και όχι του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του 
έργου. 
11. Τη με αρ.864/2018(συνδρ.18η/3-4-2018, ΑΔΑ:7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με δόθηκε παράταση προθεσμίας 26 ημερολογιακών 
ημερών σε τμηματικές προθεσμίες του έργου 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

 
1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 4-6-2018. 
2. Κατά τη σύνταξη της υδραυλικής μελέτης και μετά την υλοποίηση των τοπογραφικών 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος, 
παρατηρήθηκε ότι για την τροφοδότηση νότιων οικισμών της Σαλαμίνας, παρακάμπτεται η 
δεξαμενή της Περάνης στην νήσο Σαλαμίνα με αποτέλεσμα τη μέτρηση πίεσης μεγαλύτερης από 
την συμβατικά προβλεπόμενη.  Η διασφάλιση της  πίεσης στο λιμάνι της Περάνης στα επίπεδα 
που είχε προβλεφθεί είναι απαραίτητη τόσο για την ασφαλή λειτουργία του αγωγού, την υδραυλική 
δοκιμή του και για την διαδικασία πόντισής του. Στις από 08-03-2018 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας μας, της ΕΥΔΑΠ και της αναδόχου, όπου συμφωνήθηκε η 
κατασκευή νέου κλάδου αγωγού 750m από τη δεξαμενή της Περάνης προς τους νότιους 
οικισμούς, έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία η δεξαμενή Περάνης και η τροφοδότηση του 
υποθαλάσσιου αγωγού να γίνεται αποκλειστικά από αυτήν (με ΑΣΥ +90μ όπως προβλέπουν τα 
συμβατικά τεύχη του έργου μας) διαμέσου του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού Φ500 που 
καταλήγει στο λιμάνι της Περάνης, από την ΕΥΔΑΠ.  
Παράλληλα για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης στο τμήμα που αφορά στη νήσο Αίγινα 
δεν έχουν έως σήμερα δοθεί στην ανάδοχο τα «ως κατασκευάσθη σχέδια» του έργου από Λεόντιο 
έως δεξαμενή Κυψέλης, το οποίο εκτελείται από το Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής του κεντρικού τομέα. Η παράδοση των ανωτέρω σχεδίων θεωρείται απαραίτητη 
προκειμένου να διασαφηνιστούν διαφορές που έχουν προκύψει από τις παραδοχές τις 
υφιστάμενης μελέτης. 
Τα ανωτέρω έχουν προκαλέσει χρονική καθυστέρηση δυο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της 
υδραυλικής μελέτης. 
3. Στις 18,19 και 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής 
Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να προκληθεί ισόχρονη καθυστέρηση των εργασιών στο εργοτάξιο 
λόγω αδυναμίας μεταφοράς υλικών και ανθρώπινου δυναμικού. 
4. Με τις αρ.697/2018 (συνδρ.16η/20-3-2018, ΑΔΑ:Ω67Ξ7Λ7-4Τ9) και αρ.864/2018 
(συνδρ.18η/3-4-2018, ΑΔΑ:7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε παράταση 26 ημερολογιακών ημερών για τις τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αλλά όχι και για την συνολική προθεσμία αυτού. Πλην  όμως οι τμηματικές αυτές 
προθεσμίες βρίσκονται επί της κρισίμου διαδρομής του χρονοδιαγράμματος και η παράταση της 
διάρκειάς τους επηρεάζει τη συνολική διάρκεια του έργου.  
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Επιπροσθέτως στην από 25-5-2018 υποβολή του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου, 
η ανάδοχος μείωσε τον χρόνο εκτέλεσης της τελευταίας εργασίας (Εργασία Νο52: προστασία στα 
βαθιά τμήματα) επί της κρισίμου διαδρομής κατά 26 ημέρες, με την επιφύλαξη αξίωσης 
αποζημίωσης, καθώς θα αναγκαστεί να εκτελέσει την εν λόγω εργασία με τρόπο διάφορο από τον 
αρχικώς προβλεπόμενο στην προσφορά του και χωρίς υπαιτιότητά του. 
5. Η ανάδοχος με την από 4-6-2016 αίτησή της αιτείται την παράταση της αποκλειστικής 
προθεσμίας του έργου κατά εξήντα τρείς 63 ημερολογιακές ημέρες. Επειδή δε η αποκλειστική 
προθεσμία βρίσκεται επί της κρίσιμης διαδρομής στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η 
αύξηση της χρονικής της διάρκειας μετατοπίζει ισόχρονα τις εργασίες επί της κρισίμου διαδρομής 
που έπονται αυτής. Ως εκ τούτου μετατοπίζονται ισόχρονα (κατά 63 ημερολογιακές ημέρες) η 
εκτέλεση της Στ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας και της Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής 
Προθεσμίας και κατ’ επέκταση και η συνολική διάρκεια του έργου. 
6. Η Εργασία Νο52: «προστασία στα βαθιά τμήματα», βρίσκεται και αυτή στην κρίσιμη διαδρομή 
του έργου, όποτε η παράτασή της κατά 26 ημερολογιακές ημέρες θα προκαλέσει ισόχρονη αύξηση 
της συνολικής διάρκειας κατασκευής του έργου.  
7. Η αύξηση της συνολικής διάρκειας του έργου προκύπτει αθροιστικά και υπολογίζεται σε 
63+26=89 ογδόντα εννέα ημερολογιακές ημέρες. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Α. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας των: 
1. Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, Στ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας και 
Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 63 ημερολογιακές ημέρες 
2. Την Παράταση της εργασίας Νο52 «προστασία στα βαθιά τμήματα» κατά 26 
ημερολογιακές ημέρες  

Β. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής κατά 89 ημερολογιακές ημέρες, 
ήτοι μέχρι 22/7/2019.  
για το έργου «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 

 
Την αναβολή προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα απορρόφησης των καθυστερήσεων κατά την 
διάρκεια των έργων.  
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Άννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
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