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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2168/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 
 

 
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
προϋπολογισμού 4.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Με την με αριθμό 3205/2017 (ΑΔΑ 786Ρ7Λ7-Θ6Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής της 29/11/2017, έγινε η έγκριση πρακτικών και η κατακύρωση του 
διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με προϋπολογισμό 
4.750.000,00 € (πλέον  ΦΠΑ), και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. 

2. Στις 18/04/2018 υπεγράφη το συμφωνητικό για ποσό 2.190.022,58 € με συμβατική προθεσμία 
περαιώσεως του έργου δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι μέχρι την 17/10/2019. 

3. Με την με αριθμό 83886 – 07/05/2018 (ΑΔΑ ΨΨΕ97Λ7-2ΘΜ) απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος.  

4. Με την με αριθμό 1065/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΨΛ7Λ7-ΝΡ5) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5023672 

5. Με την με αριθμό 7936 - 10/01/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΔ97Λ7-6ΨΘ) Απόφαση της Προϊσταμένης 
Αρχής χορηγήθηκε παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου του κατά δυο (2) μήνες 
ήτοι μέχρι την 12/03/2019. 

6. Με την με αριθμό 442715 – 02/08/2019 (ΑΔΑ: 6Ο1Ο7Λ7-6ΙΩ) Απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας έγινε δεκτή η από 30/07/2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του 
θέματος λόγω έλλειψης αντικειμένου. Η άρση διακοπής των εργασιών πραγματοποιήθηκε την 
14/10/2019 

7. Με την με αριθμό 2388/2019 (Α.Δ.Α. : 9ΗΤΠ7Λ7-5ΙΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής της 26/09/2019 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου του θέματος κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17/10/2020  

8. Στις 30/09/2019 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του 
θέματος 

9. Με την με αριθμό 28733 - 14/01/2020 Απόφαση ΤΥEΛΕ/ΔΤΕΠΑ έγινε αποδεκτή η από 
30/12/2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος λόγω έλλειψης 
αντικειμένου. Η άρση διακοπής των εργασιών πραγματοποιήθηκε την 14/04/2020 

10. Με την με αριθμό 631316 - 01/09/2020  (ΑΔΑ: Ψ0ΚΞ7Λ7-Φ18) Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε ο 
3oς ΑΠΕ και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος. 

11. Με την με αριθμό 2369/2020 (ΑΔΑ: ΩΔ7Η7Λ7-Ω6Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής της 3/11/2020 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
του θέματος κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι της 17/10/2021. 

12. Με την με αριθμό 196155 - 10/03/2021 Απόφαση ΤΥEΛΕ/ΔΤΕΠΑ έγινε αποδεκτή η από 
24/02/2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος λόγω έλλειψης 
αντικειμένου. Η άρση διακοπής των εργασιών πραγματοποιήθηκε την 22/06/2021 

13. Με την με αριθμό 574412 - 08/07/2021 Απόφαση ΤΥEΛΕ/ΔΤΕΠΑ έγινε αποδεκτή η από 
24/06/2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος λόγω εξάντλησης του 
κονδυλίου απολογιστικών εργασιών που απαιτείται για τις μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης 
(έγγραφο 22218 – 04/12/2020 Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ).  

14. Με την με αριθμό 469/2021 Πράξη του Ε΄  Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου 

15. Με την με αριθμό 2748 – 16/09/2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της εργολαβίας (Υποέργο 1) ώστε να περιλάβει τις 
δαπάνες του 4ου ΑΠΕ και της 2ης Σ.Σ.Ε. 

 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

   Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου του θέματος κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17/08/2022.    
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

   Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης  οµβρίων σε περιοχές  του Δήµου 
Νέας Ιωνίας (εκτός της περιοχής  Περισσού  και του Συλλεκτήρα  της περιοχής αυτής). Το δίκτυο 
οµβρίων  αποτελείται από τσιµεντοσωλήνες, κατάλληλα εγκιβωτισμένους, συνολικού μήκους 
6.545m περίπου και ονομαστικής διαμέτρου από D=0,50 έως D=1,60. Πιο αναλυτικά, το δίκτυο 
οµβρίων αφορά τις ακόλουθες περιοχές του Δήµου: 

• την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Λυκαονίας – Αντιγόνης, Μεγάλου Αλεξάνδρου,  
Σινώπης – Κορδελιού – Νίγδης, Σεφέρη – Τροίας, ∆εµιρδισίου και Παρθενίου. Τελικός 
αποδέκτης του δικτύου θα είναι ο υφιστάμενος  συλλεκτήρας  του ρέματος Περισσού. 

• τις οδούς Παλαιολόγων – Μαλακοπής –  Τραπεζούντας,  µε  τελικό  αποδέκτη  τον υφιστάμενο 
συλλεκτήρα του ρέματος Ποδονίφτη, στην Λεωφόρο Ηρακλείου. 

• την  περιοχή που ορίζεται  από  τις  οδούς  Αναγεννήσεως  –  Γιαννά,  Κυκλάδων  και Τυρολόης 
– Ρεθύµνου – Νίγδης – Χανίων. Τελικός αποδέκτης του δικτύου θα είναι ο υφιστάμενος 
συλλεκτήρας των οδών Αριστοτέλους  –  Οµορφοκκλησιάς. 

• την  οδό  Μήδειας, µε  τελικό  αποδέκτη  τον  υφιστάμενο  συλλεκτήρα της  οδού Αργέννου, ο 
οποίος καταλήγει στον συλλεκτήρα του ρέματος Ποδονίφτη. 

• την οδό Ηπείρου, µε τελικό αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα της Λεωφόρου 
Αλσουπόλεως. 

• την οδό Παναιτωλίου, µε τελικό  αποδέκτη  τον υφιστάμενο συλλεκτήρα της οδού Ρούµελης. 

• τις οδούς Ναυάρχου  Νοταρά  και  Ακριτών, µε  τελικό  αποδέκτη  τον  υφιστάμενο συλλεκτήρα 
της οδού Περγάµου. 

• την οδό  ∆ηµητρίου, µε  τελικό  αποδέκτη  τον  εφιστάμενο  συλλεκτήρα  της  οδού Βιθυνίας. 

• την οδό Οκτάβιου Μερλιέ, µε τελικό αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα της οδού 
Μουταλάσκη, ο οποίος καταλήγει στον συλλεκτήρα του ρέματος Πέραν. 

• τις οδούς Βρυούλων και Νισύρου, µε τελικό αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα της οδού 
Μυριοφύτου, ο οποίος καταλήγει στον συλλεκτήρα του ρέματος Ποδονίφτη. 

• την  οδό  Αλ.  Παναγούλη,  µε  τελικό  αποδέκτη  τον  υφιστάμενο  συλλεκτήρα  του ρέματος 
Πεύκης, στην Λεωφόρο Ηρακλείου. 

• την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς  Καβάλας – Σιλυβρίας – Καΐστρου – Αγίου 
Κωνσταντίνου – Κυζίκου. Τελικός αποδέκτης του δικτύου θα είναι ο υφιστάμενος συλλεκτήρας 
του ρέματος Γιαµπουρλά. 

• την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Σµύρνης – ∆ούκαρη – Καστελλορίζου  – Ελ Αλαµέϊν   –  
Φιλήντα  –  Πεσµατζόγλου –  Ευαγγελικής Σχολής -  Κρήτης. Τελικός αποδέκτης του δικτύου θα 
είναι ο υφιστάμενος συλλεκτήρας του ρέματος Γιαµπουρλά. 

• την οδό Αγ. Αναργύρων, µε τελικό αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα της οδού Βάρναλη, ο 
οποίος καταλήγει στον συλλεκτήρα  του ρέματος Ποδονίφτη  στην Λεωφόρο Ηρακλείου. 

• την περιοχή των οδών Αργυρουπόλεως – Επταπύργου – Σόλωνος και Σεβαστείας, µε τελικό 
αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα του ρέματος Γιαµπουρλά. 

• την οδό Μαινεµένης, µε  τελικό αποδέκτη τον υφιστάμενο  συλλεκτήρα της οδού Λυκούργου, ο 
οποίος καταλήγει στον συλλεκτήρα του ρέματος Ποδονίφτη στην οδό Σαγγαρίου. 

• την οδό Κηφισού, µε τελικό αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα της οδού Λεύκης, ο οποίος 
καταλήγει στον συλλεκτήρα του ρέματος Ποδονίφτη στην οδό Σαγγαρίου. 

Τέλος, στο δίκτυο οµβρίων προβλέπεται η κατασκευή 195 φρεατίων  επίσκεψης  και  871 φρεατίων 
υδροσυλλογής. 
 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

  Με την με αριθμό 2369/2020 (ΑΔΑ: ΩΔ7Η7Λ7-Ω6Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής της 3/11/2020 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του 
θέματος κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι της 17/10/2021. Στη συνέχεια της προόδου των 
εργασιών του έργου προέκυψαν τα εξής : 
  Με την με αριθμό 196155 - 10/03/2021 Απόφαση ΤΥEΛΕ/ΔΤΕΠΑ έγινε αποδεκτή η από 
24/02/2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος λόγω έλλειψης 
αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μετατοπίσεων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ επί της 
οδού Κικλκίς εκδόθηκε η με αριθμό 510361 – 22/06/2021 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
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του έργου για άρση διακοπής, επανεκκίνηση και συνέχισης των εργασιών. Επομένως ο χρόνος 
κατά τον οποίο δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω διακοπής εργασιών ανήλθε σε τρεις και μισό (3,5) 
μήνες. Ωστόσο, επειδή για τη επανεκκίνηση των εργασιών απαιτείται η αύξηση του κονδυλίου των 
απολογιστικών εργασιών (δεδομένου ότι σύμφωνα με το 22218 – 04/12/2020 έγγραφο Διεύθυνσης 
Δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο) που περιλαμβάνεται στη 
2η Σ.Σ.Ε. και τον 4ο ΑΠΕ (σχετική η με αριθμό 225750 – 22/03/2021 Εισήγηση Προϊσταμένης 
ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ για έγκριση αυτών), την 24/06/2021 επιδόθηκε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών 
του έργου του θέματος η οποία έγινε αποδεκτή με την με αριθμό 574412 - 08/07/2021 Απόφαση 
ΤΥEΛΕ/ΔΤΕΠΑ. Επομένως ο χρόνος κατά τον οποίο δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω διακοπής 
εργασιών ανέρχεται, έως σήμερα, σε δύο και μισό (2,5) μήνες και συνολικά σε έξι (6) μήνες.  
   Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθεί η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών 
λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 
τα οποία δημιουργούν ιδιάζουσες συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν και την εξέλιξη του έργου 
(περιορισμός του αριθμού των εργαζομένων που δύναται να ασχοληθούν, καθυστέρηση στην 
εκτέλεση παραγγελιών υλικών, αδυναμία στην ανταπόκριση των υπεργολάβων ΟΚΩ). 
 Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί ποσοστό περίπου 80% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του 
έργου και για την ολοκλήρωσή του υπολείπονται να εκτελεσθούν εργασίες σε τρία μέτωπα που 
περιλαμβάνουν τις οδούς : 

• Κιλκίς, Μέτρων, Καβάλας, Σηλυβρίας, Καΐστρου, Αγίου Κωνσταντίνου, 
Απαιτείται μετατόπιση του αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Φ100 στις οδούς Κιλκίς, Μέτρων και 
Καβάλας ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή των αγωγών ομβρίων επί των οδών Κιλκίς, Μέτρων, 
Καβάλας, Σηλυβρίας, Καΐστρου και Αγίου Κωνσταντίνου. Οι εργασίες μετατόπισης του εν λόγω 
δικτύου ύδρευσης θα εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου. Μετά την 
ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών για την έγκριση σύναψης της 2ης Σ.Σ.Ε. (469/2021 Πράξη 
του Ε΄  Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή 
της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου και 2748 – 16/09/2021 απόφαση της 
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της εργολαβίας (Υποέργο 
1) ώστε να περιλάβει τις δαπάνες της 2ης Σ.Σ.Ε.) δόθηκε η με αριθμό 794769 – 24/09/2021 εντολή 
εκτέλεσης επειγουσών εργασιών καθώς δε συντρέχει λόγος αναμονής έναρξης εργασιών για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περεταίρω καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική 
επιβάρυνση της Περιφέρειας λόγω της αποζημίωσης του Αναδόχου για θετικές ζημίες. Για την 
ολοκλήρωση των εργασιων κατασκευής αγωγών ομβρίων επί των ανωτέρω αναφερομένων οδών 
εκτιμάται, με βάση την εμπειρία από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα του έργου και λαμβάνοντας 
υπόψη την καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19, ότι θα απαιτηθούν επιπλέον δέκα (10) 
μήνες. 
 

• Παναγούλη,  
σε συνεργασία με το μελετητή του έργου αναζητείται τεχνική λύση για την αποφυγή μετατόπισης 
της στεγανής σωλήνωσης του ΟΤΕ στη διασταύρωση των οδών Παναγούλη και Λεωφόρο 
Ηρακλείου. 

• Κρήτης, Πεσματζόγλου, και Παλαιών Πατρών Γερμανού. 
Απαιτούνται μετατόπιση φρεατίου του ΟΤΕ και στεγανής σωλήνωσης του ΟΤΕ στις διασταυρώσεις 
της οδού Ελ Αλαμέιν με τις οδούς Κρήτης και Πεσματζόγλου αντίστοιχα, μετατόπιση της στεγανής 
σωλήνωσης του ΟΤΕ στη διασταύρωση των οδών Παναγούλη και Λεωφόρο Ηρακλείου (επί της 
Λεωφόρου Ηρακλείου) και μετατόπιση δικτύου ακαθάρτων και τμήματος δικτύου οπτικών ινών και 
φρεατίων της COSMOTE και της  INALAN στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η διαδικασία 
μετατόπισης των ανωτέρω δικτύων είναι σε εξέλιξη (επικοινωνία – αιτήσεις σε φορείς ΟΚΩ, κοινές 
αυτοψίες, σύνταξη μελετών από τους αρμόδιους φορείς).  
   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω είναι σαφές ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στο 
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και απαιτείται επιπλέον χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, ήτοι 
μέχρι τις 17/08/2022 με την επιφύλαξη της εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των αναγκαίων 
μετατοπίσεων των δικτύων ΟΚΩ στις οδούς Κρήτης, Πεσματζόγλου και Παλαιών Πατρών 
Γερμανού.   

 

Και επειδή: 
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1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 

2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, το δε διάστημα των δέκα (10) μηνών κρίνεται από 

την Υπηρεσία ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση του υπολοίπου φυσικού 
αντικειμένου του έργου. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

   Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17/08/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω 
σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
   Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17/08/2022. 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με 
την παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι η 6μηνη καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, εάν η 
Διοίκηση είχε παρέμβει έγκαιρα στη ΔΕΗ και στην ΕΥΔΑΠ, για να εκτελέσουν τις μετατοπίσεις 
δικτύων άμεσα, ως οφείλουν απέναντι στην Περιφέρεια Αττικής». 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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