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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 211/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 24-01-2019.
Θέμα 69ο
Έγκριση Παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και
επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών από
Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727».
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ: 18760/ 22-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
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2. Της αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ
1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. 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.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. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Tου υπ. αριθμ ΦΕΚ 1086/30-04-2014, Αριθμός 8221.Τ44Α/02/14, «Ορισμός Αποφαινομένων
Οργάνων για την εκπόνηση-παρακολούθηση μελετών».
5. Του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου –
Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Της Υπουργικής απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 – ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 «Περί
Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147»
9. Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ οικ.139725/13-07-2018 Απόφαση Ορισμού του Τμήματος Ειδικών
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία
για τη μελέτη του θέματος.
Και αφού λάβαμε υπόψη:
Α. Ιστορικό:
1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής: ΣΑΜΠ 085/Κωδικός Έργου 2017ΜΠ085 00002
2. Την υπ. αριθμ. 3525/21-12-2017 (AΔΑ: 673Ε7Λ7-Ψ51) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν α) η προσφυγή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ. του
Ν.4412/2016, β)οι όροι της πρόσκλησης για τη μελέτη «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο
Αθηνών – Θηβών στο τμήμα από Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5 χλμ. και επικαιροποίηση
της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής Μελετών από Χ.Θ.
9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727».
3. Την με αρ.πρωτ οικ. 24481/2-2-2018 Πρόσκληση της ΔΤΕΠΑ προς τα γραφεία Μελετών
α)Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, β) Πλανητική Α.Ε. και γ) Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι
για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης
του θέματος.
4. Την υπ. αριθμ. 181/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜ7Λ7-2ΨΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου.
5. Την υπ. αριθμ. 530/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. για την έγκριση
του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, την ανάθεση της μελέτης στον οικονομικό
φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE»
με προσφερόμενη μέση έκπτωση 57,05% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 322.136,22
€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης
6. Την υπ. αριθμ. 953/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. για την έγκριση
του 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτηςανάθεση της μελέτης «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο Αθηνών – Θηβών στο
τμήμα από Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5 χλμ. και επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης
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Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής Μελετών από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727»
προϋπολογισμού 749.996,63 € (πλέον ΦΠΑ) και την κατακύρωση της σύμβασης στον
«προσωρινό μειοδότη», τον οικονομικό φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 57,05%
που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 322.136,22 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
7. Την από 09-07-2018 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος στα Συμπράττοντα
γραφεία μελετών «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ –
ADENS AE».
8. Την με αρ. πρωτ. 140618/18-7-2018 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
9. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 150837/30-07-2018, αίτηση του αναδόχου, με την οποία
αιτείται παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης και υποβολής των γεωερευνητικών
εργασιών και της γεωτεχνικής μελέτης έως την 3/9/2018 καθώς και παράταση της
συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 1/10/2018.
10. Την με αρ. 2239/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης και υποβολής των
γεωερευνητικών εργασιών και της γεωτεχνικής μελέτης έως την 3/9/2018 καθώς και
παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την
1/10/2018.
11. Την με αρ. πρωτ. 162556/27-8-2018 έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της
μελέτης.
12. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 174179/12-09-2018, αίτηση του αναδόχου, με την οποία
αιτείται μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, λόγω της ανάγκης
εκπόνησης μελετών: α) συγκοινωνιακών έργων για τις παράπλευρες και κάθετες στην ΠΕΟ
οδούς, β) ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων, γ) επικαιροποίηση της μελέτης
φωτισμού της σήραγγας και δ) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σήραγγα της
οδού που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί.
13. Την με αρ.2800/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 39.588,26€ (με το Φ.Π.Α.) για την 1η Συμπληρωματική
Σύμβαση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Σ.Π. για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη
τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και
επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών
από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727». Επιπλέον χορηγήθηκε παράτασης καθαρού
χρόνου εκπόνησης της μελέτης για τη σύνταξη μελετών: α) συγκοινωνιακών έργων για τις
παράπλευρες και κάθετες στην ΠΕΟ οδούς, β) ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων,
γ) επικαιροποίηση της μελέτης φωτισμού της σήραγγας και δ) ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη σήραγγα της οδού που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, κατά 15
μέρες (8 μέρες για τη σύνταξη και 7 ημέρες για έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία) Β)
Τη μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης σύνταξης των τευχών δημοπράτησης αμέσως
μετά την έγκριση των μελετών (συνολικός χρόνος σύνταξης και εγκρίσεων 15 μέρες), Γ)
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης λόγω των ανωτέρω και εν
αναμονή έγκρισης της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ο συνολικός χρόνος περαίωσης παρατάθηκε κατά
τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι έως τις 2-11-2018.
14. Την με αρ. 3186/2018 (ΑΔΑ:6ΚΚΣ7Λ7-9ΞΘ) έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου
περαίωσης της μελέτης.
15. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 229207/16-11-2018, αίτηση του αναδόχου, με την οποία
αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο
μήνες.
16. Την με αρ. 3641/2018 (ΑΔΑ:ΩΛΙΙ7Λ7-ΧΝΟ) έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου
περαίωσης της μελέτης.
17. Την με αρ. πρωτ. 261327/18/9-1-2019 έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της
μελέτης.
18. Την από 21-1-2019 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης εν αναμονή
έγκρισης της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής.
Ο συνολικός χρόνος περαίωσης να παραταθεί κατά εξήντα (60) μέρες, ήτοι έως την 01-04-2019.
Β.1. Αντικείμενο μελέτης
Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται τροποποίηση της χάραξης της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής
Οδού (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Θηβών, για μήκος 3,5 χιλιόμετρα από τη Χ.Θ. 5+500 έως την Χ.Θ.
9+000, τμήμα Β, προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές διασταυρώσεις της Π.Ε.Ο. με το
ρέμα Σούρες. Για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου του τμήματος Β απαιτείται η
εκπόνηση των εξής μελετών:
 Τοπογραφικές Μελέτες
 Προμελέτη Οδοποιίας (αρτηρίας και ισόπεδων κόμβων)
 Οριστική Γεωλογική Μελέτη
 Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 Περιβαλλοντικές Μελέτες
 Πρόγραμμα και εκτέλεση Γεωτρήσεων
 Εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές Μελέτες
 Οριστική μελέτη Οδοποιίας (αρτηρίας και ισόπεδων κόμβων)
 Μελέτες Τεχνικών Έργων
 Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
 Μελέτη Κτηματολογίου
 ΣΑΥ- ΦΑΥ
 Τεύχη Δημοπράτησης
Πρόσθετα απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών του τμήματος από τη Χ.Θ. 9+984,05 έως τη
Χ.Θ. 17+727, εφεξής τμήμα Δ. Στο τμήμα αυτό έχουν καταγραφεί επίσης μεγάλες καταστροφές
μετά τη φονική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, καθώς η οδός εμπλέκεται κατά τμήματα με το
ρέμα Λυκόρρεμα και το ρέμα Παλαιοχωρίου. Συγκεκριμένα οι μελέτες που πρέπει να
επικαιροποιηθούν είναι:
 Τοπογραφικές Μελέτες
 Οριστική μελέτη Οδοποιίας
 Οριστική μελέτη Υδραυλικών Έργων
 Περιβαλλοντικές Μελέτες
 Πρόγραμμα και εκτέλεση Γεωτρήσεων
 Εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές Μελέτες
 Μελέτες Τεχνικών Έργων
 Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
 Μελέτη Κτηματολογίου
 ΣΑΥ- ΦΑΥ
 Τεύχη Δημοπράτησης
Β.2. Αιτιολόγηση Παράτασης
Με το με αρ. πρωτ. 154823/3-8-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής απεστάλη στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής η Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση/Τροποποίηση της
Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Μελέτη βελτίωσης χάραξης και διαπλάτυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών – Θηβών στο Νομό Δυτικής Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ.
οικ.125730/26-01-2007 και οικ. 129837/06-09-2010 ΚΥΑ και την 17805/1118/05-03-2018
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και για το τμήμα από τη Χ.Θ. 5+085,61 έως τη
Χ.Θ. 17+727.
Με το αριθμ. 68572/4053/07-08-2018 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 160549/20-8-2018) έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητήθηκαν συμπληρώσεις.
Οι συμπληρώσεις υποβλήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην 21-8-2018 με το με
αρ. πρωτ. 160549/21-8-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και
μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έγκριση της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
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Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Επειδή :
1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα:
σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι προθεσμίες μπορούν να
παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου….»
2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
3. Για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
4. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
καθόσον αφορά καθυστερήσεις στην διαδικασία έγκρισης ανανέωσης των περιβαλλοντικών
όρων.
5. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο
νόμος.
6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος της παράτασης της συνολικής
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά εξήντα (60) μέρες κρίνεται επαρκής και
εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη
τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και
επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών
από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ –
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE- Π.-Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» κατά εξήντα (60) μέρες, ήτοι έως την 01-04-2019, για τους
λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη
τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και
επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών
από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ –
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE- Π.-Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» κατά εξήντα (60) μέρες, ήτοι έως την 01-04-2019.
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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