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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 69

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3016/2013 

 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/12/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.μ. ,  στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27/12/2013.  

 
Θέμα 2

o εκτός ημερήσια διάταξης 
 

  

Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
 

 Με το ανωτέρω αριθ. πρωτ. XVXK.K/2187/242 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/1293/24-12-2013) έγγραφο της 

κατασκευαστικής κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.- ΠΡΟΕΤ Α.Ε. –EDRACO A.T.E.», με θέμα «Χορήγηση 
Παράτασης για το έργο του θέματος», η ανάδοχος κατασκευαστική κ/ξία ζητά την παράταση 
προθεσμίας του έργου μέχρι την 28/6/2014, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το εν εξελίξει 
θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Κερατέα.  
θεωρούμε ότι η προτεινόμενη παράταση, θα δώσει τη δυνατότητα για την εξέταση της ως άνω 
πρότασης που εξυπηρετεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, ανεξαρτήτως της τελικής θέσης  
χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων (θέση Φοβόλες ή θέση Βραγόνι 
ανάλογα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις), θα επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσής του με 
βάση τις υφιστάμενες μελέτες για το κύτταρο Α σε άμεσο προγραμματισμό, δεδομένου ότι είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Δήμου και των κατοίκων της Κερατέας για μη κατασκευή των ΧΥΤΑ 
στη θέση Βραγόνι στην περιοχή του Οβριόκαστρου. 
 Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η θέση/δήλωση της κατασκευαστικής κ/ξίας, η οποία είχε εκφραστεί 
με το με αριθ. πρωτ με αρ. πρωτ. XVXK.K/2187/233 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/1342/21-12-2012) έγγραφο 
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της κατασκευαστικής κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.- ΠΡΟΕΤ Α.Ε. –EDRACO A.T.E.»,  ότι η ενδεχόμενη 
παράταση δεν θα επιφέρει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στην υπηρεσία, δεδομένης της 
υπεύθυνης δήλωσης που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, για οικονομικό περιορισμό στα πλαίσια 
της αποζημίωσης των θετικών ζημιών που έχουν υποβληθεί με τον υπό έγκριση 2ο ΑΠΕ.  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:  
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Αρχικός προϋπολογισμός: 14.897.557.52 με Φ.Π.Α. 
2. Ημ/νία δημοπράτησης:25 –08 -2005 
3. Δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη – κατασκευή με εργολαβικό αντάλλαγμα κατ΄ αποκοπή για 

ολόκληρο το έργο. 
4. Το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’αρ. ΟΙΚ 2761 /08 -.05 -2007 Απόφαση της Δ/νσης 

Δημοσίων Έργων  
5. Ποσό συμφωνητικού : 14.126.120,13€ με Φ.Π.Α.  
6. Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού : 26 – 05 -2008  
7. Συμβατική προθεσμία : Η ολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαοκτώ μήνες (18) κατασκευή και 

τρεις (3) μήνες δοκιμαστική λειτουργία : ήτοι μέχρι 26 -11 -2009 με τμηματικές αποκλειστικές 
προθεσμίες όπως ακριβώς ορίζονται στην ΕΣΥ του έργου. 

8. Με την αρ. πρωτ. 2761/8.5.2007 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάθεση του 
έργου του θέματος στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

9. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ταμείο Συνοχής κατά ποσοστό 75% ( εγκριτική 
απόφαση αριθ. έργου CCI :2004 GR 16C PE 010) και με συμμετοχή 25% από εθνικούς πόρους με 
Απόφαση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

10. Την 26.5.2008 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και της Περιφέρειας 
Αττικής. 

11. Με την αρ. πρωτ. 3845/4.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η σύσταση κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΠΡΟΕΤ ΑΕ- 
EDRACO ATE”. 

12. Με την οικ. 4121/09.7.2008 εγκρίθηκε τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής-Γενικής Διάταξης του έργου 
που υπεβλήθη με το αρ. πρωτ. 889/18.6.2008 έγγραφο του αναδόχου. 

13. Ο ανάδοχος με το JVXK.K/2187/89/13.11.2008 υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, 
λόγω διακοπής εργασιών της σύμβασης. 

14. Λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και του αποκλεισμού της οδού πρόσβασης 
από την αρχή της εργολαβίας δεν κατέστη δυνατή η είσοδος οποιουδήποτε συνεργείου του 
αναδόχου για εγκατάσταση εργοταξίου και έναρξη εργασιών. Επίσης δεν κατέστη δυνατή η 
είσοδος και των Υπηρεσιών Αρχαιολογίας Β’ ΕΠΚΑ και 1

η
 Ε.Β.Α για την απαραίτητη αυτοψία του 

χώρου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. 
15. Με την αρ. πρωτ. οικ, 1780/21.11.2008 Απόφαση της ΔΕΚΕ, έγινε δεκτή η Ειδική Δήλωση 

Διακοπής Εργασιών του αναδόχου. 
16. Μετά την πάροδο τριμήνου από την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, ο ανάδοχος με το αρ. 

πρωτ. JVXK.K/2187/117/15.02.2009 (αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 280/16.2.2009) έγγραφό του, υπέβαλε 
Αίτηση Διάλυσης της εργολαβίας. 

17. Με τα υπ. αριθμ 2453/14.4.2009, 3545/15.6.2009, 4730/14.8.2009, 4898/12.10.2009 και 
5732/14.12.2009 έγγραφα της ΔΔΕ και της ΔΕΚΕ ζητήθηκε από τον ανάδοχο ανά δίμηνο, να μην 
κάνει χρήση του δικαιώματός του για διάλυση της σύμβασης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. 

18. Ο ανάδοχος με έγγραφα του που έχουν αριθ εισερχομένων στην ΔΔΕ 2489/15.4.2009, 
939/15.6.2009, 4898/31.8.2009, 5732/12.10.2009 και 6850/15.12.2009 έκανε αποδεκτές τις 
ανωτέρω αιτήσεις της . 

19. Με την ΚΥΑ 14293/30.7.2009 έγινε Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της ΚΥΑ 
136946/3.12.2003 έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

20. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας με την με αριθ. Πρωτ. 802/06-02-2010 Απόφαση της 
ΔΔΕ μέχρι 26-06-2010 με μετάθεση των 3 τμηματικών αποκλειστικών προθεσμιών κατά το 
ανάλογο χρονικό διάστημα όπως αυτό αναφέρεται στην ΕΣΥ. 

21. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας, με την απόφαση έγκρισης παράτασης 
(Αρ.Απ.2361/2012), της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η 
χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με 
αναθεώρηση μέχρι 28-6-2013 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, 
αργής γενομένης από την 28-12-2012 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης. 

22. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας, με την απόφαση έγκρισης παράτασης 
(Αρ.Απ.1301/2013), της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η 
χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με 
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αναθεώρηση μέχρι 28-12-2013 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, 
αργής γενομένης από την 28-6-2013 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης 

 
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

1. Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. JVXK.K/2187/153/7.12.2010 έγγραφό του, γνωστοποίησε στην 
ΔΕΚΕ ότι συμφωνεί με την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και άμεσης έναρξης των εργασιών, 
με βάση το άρθρο 63 του Ν3669/08.  

2. Με το αρ. πρωτ. 5418/10.12.2010 έγγραφο της ΔΔΕ ενημερώθηκε ο ανάδοχος, ότι με την 
σύμφωνη γνώμη του, η σύμβασή του θα αντιμετωπισθεί με το άρθρο 63 του Ν3669/08 και καλείται 
για άμεση έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών 

3. Την 10.12.2010 ο ανάδοχος με εντολή της Υπηρεσίας και κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων 
ασφαλείας μετέφερε μηχανολογικό εξοπλισμό του επί τόπου του έργου. 

4. Ο ανάδοχος με το JVXK.K/2187/155/17.12.2010 έγγραφό του υπέβαλε αίτηση αποζημίωσης και 
στοιχεία για τον υπολογισμό των θετικών ζημιών που είχε υποστεί από την διακοπή των 
εργασιών. 

5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 1521/14.1.2011 εισήγησή της διατύπωσε τις απόψεις 
της σχετικά με το έγγραφο του αναδόχου για αποζημίωση θετικών ζημιών του. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 481/24.2.11 Απόφαση της ΔΔΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Έρευνας και 
Εκτίμησης Θετικών Ζημιών για την αποζημίωση του αναδόχου για τις θετικές του ζημίες που 
προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών. 

7. Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθμ. JVXK.K/2187/177/16.03.2011 έγγραφό του, ζήτησε αποζημίωση για 
τις θετικές ζημίες που υφίστατο από την 10.12.2011 μετά την προσκόμιση εξοπλισμού του στο 
χώρο του έργου. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 830/24.3.11 Απόφαση της ΔΔΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Έρευνας και 
Εκτίμησης Θετικών Ζημιών για την αποζημίωση του αναδόχου για τις θετικές του ζημίες που 
προκλήθηκαν από την 11.12.2010 και μετέπειτα. 

9. Οι δύο Επιτροπές Έρευνας και Εκτίμησης Θετικών Ζημιών εξέδωσαν το από 3.3.2011 1ο 
Πρωτόκολλο ποσού αποζημίωσης 356.086,24€ και το από 28.3.11 2ο Πρωτόκολλο ποσού 
αποζημίωσης 436.687,07€ τα οποία έγιναν αποδεκτά από τον ανάδοχο. 

10. Η ΔΔΕ, ως Προϊστάμενη Αρχή εξέδωσε την με αρ. πρωτ. οικ.870/28.3.2011 Απόφασή της με την 
οποία ενέκρινε τα δύο Πρωτόκολλα Θετικών Ζημιών και την Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης. 

11. Επίσης με το αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 661/18.5.2011 έγγραφό του, με βάση την συμβατική διάρκεια του 
έργου υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28.12.2012 με αναθεώρηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν3669/08. 

12. Με την με η με αρ.πρωτ./ΔΔΕ/1359/22-06-2011 Απόφαση της ΔΔΕ, χορηγήθηκε παράταση, 
συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι 28 -12 -2012 δηλ κατά 
ολόκληρη την αρχική προθεσμία του έργου ήτοι 18 μήνες κατασκευής και 3μήνες δοκιμαστική 
λειτουργία αργής γενομένης από την 28-03-2011 ημερομηνία ματαίωσης της διάλυσης με την 
απόφαση της ΔΔΕ και με την προϋπόθεση ότι οι τις 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από 
την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα 
πού αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ. 

13. Με την απόφαση έγκρισης παράτασης (Αρ.Απ.2361/2012), της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. 
Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, συνολικής 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28-6-2013 δηλ κατά 3 μήνες 
κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, αργής γενομένης από την 28-12-2012 ημερομηνία 
λήξης της προηγούμενης παράτασης. 

 
         Ε Π Ε Ι Δ Η 
 

1. Οι εργασίες του έργου διεκόπησαν μετά αρ. πρωτ. οικ.1780/21.11.2008 Απόφαση της ΔΕΚΕ, 
που έκανε δεκτή την ειδική δήλωση διακοπής του αναδόχου, λόγω αντιδράσεων του Δήμου 
στην κατασκευή του έργου και την παντελή αδυναμία πρόσβασης του αναδόχου στο χώρο για 
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

2. Μετά την εξασφάλιση φύλαξης του χώρου του έργου από αστυνομικές δυνάμεις, ο ανάδοχος 
συμφώνησε με την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης με βάση το άρθρο 63 του Ν3669/08, και η 
ΔΔΕ το αρ. πρωτ. 5418/10.12.2010 έγγραφο της, έδωσε εντολή για άμεση έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών επί τόπου του έργου μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

3. Μετά την με αρ. πρωτ. οικ.870/28.3.2011 Απόφαση της ΔΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση 
διάλυσης της εργολαβίας, άρχισαν οι εργασίες του έργου με τις τοπογραφικές εργασίες του 
γηπέδου.  

4. Ο Ανάδοχος με το αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 1293/24.12.2013 έγγραφό του υπέβαλε αίτηση παράτασης 
της προθεσμίας του έργου για την συμβατική διάρκεια του έργου, ήτοι μέχρι την 
28.6.2014.σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ 8 του Ν3669/2008 
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5. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών, ο οποίος έχει το 
δικαίωμα της νόμιμης αναθεώρησης και η παράταση πρέπει να του δοθεί όπως προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις του νόμου, άρθρο 48 παρ. 8

α
 του Ν3669/08. 

6. Με το με αρ. πρωτ. XVXK.K/2187/233 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/1342/21-12-2012) η ανάδοχος 
κατασκευαστική κ/ξία υπέβαλλε έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι είναι διατεθειμένοι να 
συμφωνήσει σε μια ενδεχόμενη παράταση του έργου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε 
κεντρικό πολιτικό επίπεδο για το εν εξελίξει θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων 
στην Κερατέα. 

7. Με το ανωτέρω έγγραφο επίσης δηλώνει ότι η ενδεχόμενη παράταση δεν θα επιφέρει ουδεμία 
οικονομική επιβάρυνση στην υπηρεσία, δεδομένης της υπεύθυνης δήλωσης που έχει υποβληθεί 
από τον ανάδοχο, για οικονομικό περιορισμό στα πλαίσια της αποζημίωσης των θετικών ζημιών 
που έχουν υποβληθεί με τον υπό έγκριση 2

ο
 ΑΠΕ. 

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της 
συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι 
μικρότερο των (3) τριών μηνών (οριακή προθεσμία), (άρθρο 48 παρ. 7 του ν.3669/08). Η 
παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς την αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την 
οριακή προθεσμία (άρθρο 48, παρ. 10 του ν.3669/08). 

9. Για την συμβατική τακτοποίηση της εργολαβίας απαιτείται έγκριση νέας παράτασης των 
προθεσμιών. 

10. Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου ο οποίος έχει το δικαίωμα 
αποζημίωσης της νομίμου αναθεώρησης. 

11. Οι εργασίες που έχουν διακοπεί με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, δεν καθυστερούν με 
υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση πού δίνεται προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις 
του νόμου (άρθρο 48 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν 3669/08) 

12. Πρόκειται για έργο Περιφέρειας Αττικής. Λόγω της σπουδαιότητας, που έχει για την Περιφέρεια 
Αττικής η υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων και επειδή ο 
τόπος κατασκευής του ΧΥΤ Κερατέας, αποτελεί τμήμα της υλοποίησης του εν λόγω 
περιφερειακού σχεδιασμού και επειδή σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα μπορεί να 
εξετασθεί και η πρόταση που έχει διατυπωθεί δηλαδή, του περιορισμού του διατιθέμενου χώρου 
και της επικείμενης απόφασης, που πρόκειται να ληφθούν οι σχετικές κεντρικές αποφάσεις για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή, όσο και για τα εκκρεμή θέματα της εργολαβίας 
σχετικά με τα ανάντη έργα επεξεργασίας στην υφιστάμενη χωροθέτηση ή σε άλλο χώρο 

Εισηγούμαστε 
Την χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28 
-6-2014 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία αρχής γενομένης από την 28-
12-2013 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης και με την προϋπόθεση ότι οι 3 
αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου 
κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα πού αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ. . 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
  

Την χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με αναθεώρηση μέχρι 28 -6-2014 δηλ κατά 3 μήνες 
κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία αρχής γενομένης από την 28-12-2013 ημερομηνία λήξης 
της προηγούμενης παράτασης και με την προϋπόθεση ότι οι 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν 
από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα 
πού αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ. . 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Σπυρίδων και Κουρούσης δηλώνουν λευκό. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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