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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 10η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 550/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ, ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ, ύζηεξα από 
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 54818 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέμα 1ο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ 
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο 3εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαζώο θαη ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΑ ΦΖΦΣΑ» πξνϋπνινγηζκνύ 
κειέηεο 500.000,00 €, αλαδόρνπ ΤΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθόο Φώηηνο  

 Σζνύπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Υξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απόληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή 

 Σδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξύλα Φσηεηλή 

 Μπαινύ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ 
  
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαη απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ πξση: 54818/21-02-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ 
Πεηξαηώο θαη Νήζσλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/5010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 
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2. Σνλ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

3. Σελ ππ’ αξηζκ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ’αξηζκ.: 121/2018 Απόθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΦΔΚ 1661/η.Β’/11.05.2018), πεξί 
ηξνπνπνίεζεο – επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο. 

4. Σελ ππ’ αξ. 6/2011 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο  (ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ.) ζρεηηθά κε ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο από 01-01-2011.  

5. Σν Π.Γ. ππ’ αξ. 7/2013 (ΦΔΚ 26/31-01-2013) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνύλ θαη 
ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ λ. 3316/2005 (Α’ 42), 
αξκνδηόηεηαο ησλ Πεξηθεξεηώλ». 

6. Σν Ν. 3669/2008 «Κύξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ 
έξγσλ». 

7. Σν Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σελ Δγθύθιην 11/2012 «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ». 
9. Σν Ν. 4146/2013 « Γηακόξθσζε θηιηθνύ αλαπηπμηαθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηδησηηθέο επελδύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
10. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
11. Σηο θαηά θαηξνύο εγθύθιηεο δηαηάμεηο. 
12. Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο θαη ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ. 
13. Σν από 18/04/2016 εξγνιαβηθό ζπκθσλεηηθό πνζνύ 425.000,00 € κε ην Φ.Π.Α. 
14. Σελ αξ. πξση. 85007/13-05-2016 απόθαζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 
15. Σελ ππ’ αξ. 2969/2016 (πλεδξίαζε 65ε/09-12-2016) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε α) παξάηαζε κε αλαζεώξεζε θαηά πέληε (5) 
κήλεο ηεο 2εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-12-2016, β) παξάηαζε θαηά 
πέληε (5) κήλεο ηεο 3εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-03-2017 θαη γ) 
παξάηαζε θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 18-05-2017.   

16. Σελ ππ’ αξ. 1189/2017 (πλεδξίαζε 27ε/12-05-2017) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε θαηά ηξεηο (3) κήλεο ηεο 3εο 
ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-06-2017 θαη παξάηαζε θαηά εβδνκήληα 
πέληε (75) εκέξεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 02-08-2017. 

17. Σελ ππ’ αξ. 2002/2017 (πλεδξίαζε 42ε/28-07-2017) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε θαηά δύν (2) κήλεο ηεο 3εο ελδεηθηηθήο 
ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-08-2017 θαη β) παξάηαζε θαηά ηξεηο (3) κήλεο ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 2-11-2017, ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

18. Σελ ππ’ αξ. 2916/2017 (πλεδξίαζε 58ε/01-11-2017) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε α) θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο 3εο 
ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-01-2018 θαη β) παξάηαζε θαηά πέληε (5) 
κήλεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 02-04-2018, ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

19. Σελ ππ’ αξ. 748/2018 (πλεδξίαζε 17ε/27-03-2018) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε α) θαηά έμη (6) κήλεο ηεο 3εο 
ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-07-2018 θαη β) παξάηαζε θαηά έμη (6) κήλεο 
ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 02-10-2018, ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

20. Σελ ππ’ αξ. 2673/2018 (πλεδξίαζε 57ε/25-09-2018) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε α) παξάηαζε θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο 3εο 
ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-12-2018 θαη β) παξάηαζε θαηά πέληε (5) 
κήλεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 02-03-2019, ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

21. Σελ ππ’ αξ. πξση. 112286/31-05-2017 απόθαζε ηεο Γ.Σ.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ 
ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

22. Σν από 02-08-2018 (αξ. πξση. 217844/05-11-2018 Τπεξεζίαο καο) Πξαθηηθό ηνπ 
Σ..Γ.Δ.Π.Α. κε ην νπνίν γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηελ ζύλαςε ηεο 1εο .. πνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 138.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη απνηειεί ην 32,73 % ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.  
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23. Σελ ππ’ αξ. 349/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί 
«Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη Οινθιεξσκέλνπ 
Πιαηζίνπ Γξάζεο 2019». 

24. Σν αξ. πξση. 30542/31-01-2019 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο πξνο ηελ Γ/λζε Αλαπηπμηαθνύ 
Πξνγξακκαηηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

25. Σελ από 20-02-2019 (αξ. πξση. 52881/20-02-2019 Τπεξεζίαο καο) αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ κε 
ηελ νπνία δεηάεη ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά πέληε 
(5) κήλεο. 

 
ΕΠΕΘΔΗ 

1. ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηαζθεπάζηεθε λέα γέθπξα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
ζην ζεκείν εθβνιήο ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηεο Φήθηαο Σξνηδελίαο ζηε ζάιαζζα, ε νπνία έρεη 
δνζεί πιένλ ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδώλ. 

2. Βάζεη ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ππνιείπεηαη ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ κεηαιιηθώλ ζπξνθξαγκάησλ 
γηα  ηνλ έιεγρν εηζξνήο– εθξνήο ησλ πδάησλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Ζ εθπόλεζε θαη ε ππνβνιή 
ηεο κειέηεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπξνθξαγκάησλ, σο ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ 
εηαηξείαο, είρε σο πξνϋπόζεζε ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ ηερληθώλ έξγσλ, ήηνη ηνπ θνξέα ηεο 
γέθπξαο θαη ησλ έξγσλ πςνκεηξηθήο ζπλαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
σο θαηαζθεπάζζε έξγσλ λα ιεθζνύλ ππόςε ζηελ δηαζηαζηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ. 

3. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο 
ησλ κεηαιιηθώλ ζπξνθξαγκάησλ «….Η ανωηέρω περιγραθή είναι ενδεικηική. Η ακριβής μορυή 
και κατασκεσή των θσρουραγμάτων θα γίνει καηόπιν μελέηης, αμέζως μεηά από ηην 
καηαζκεσή ηων έργων ηοσ θορέα ηης γέθσρας». Ο αλάδνρνο ππέβαιε ηερληθή πεξηγξαθή-
έθζεζε θαζώο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ είλαη αλαγθαία λα 
εθηειεζηνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ησλ αξρηθώλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ πξνθεηκέλνπ ην έξγν ησλ 
κεηαιιηθώλ ζπξνθξαγκάησλ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθό. 

4. Με ηελ ππ’ αξ. 349/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
πεξί «Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη 
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 2019», εγθξίζεθε ε αύμεζε πηζηώζεσλ ηνπ ππόςε έξγνπ 
θαηά 138.000,00 € πνπ αθνξνύλ ζηελ έγθξηζε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο. 

5. Ζ 1ε .. πεξηιακβάλεη ηελ δαπάλε α) γηα ηελ δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθά πξνδηαγξαθόκελεο 
θαηαζθεπήο έθαζηνπ ηεκαρίνπ ζπξνθξάγκαηνο ζε δύν κηθξόηεξα ηκήκαηα (ην ζπκβαηηθά 
πεξηγξαθόκελν ηεκάρην ζπξνθξάγκαηνο πιάηνπο 7,00 κ αλά δηώξπγα δηέιεπζεο, δηαηξείηαη ζε 
δύν ηεκάρηα ζπξνθξαγκάησλ πιάηνπο 3,50 κ έθαζην), β) γηα ηελ εξγαζία θαηαδπηηθνύ 
ζπλεξγείνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηαιιηθώλ ζπξνθξαγκάησλ ζηνλ 
θνξέα ηεο γέθπξαο, γ) ηελ Ζ/Μ εγθαηάζηαζε θίλεζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ αληί ηνπ ζπκβαηηθά 
πξνδηαγξαθόκελνπ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ θίλεζεο θαη δ) ηελ ζύλδεζε παξνρήο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο. 

6. Σν Σ..Γ.Δ.Π.Α. κε ην από 02-08-2018 (αξ. πξση. 217844/05-11-2018 Τπεξεζίαο καο) 
Πξαθηηθό ηνπ, γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηελ ζύλαςε ηεο 1εο .. πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
138.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη απνηειεί ην 32,73 % ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.  

7. Με ην αξ. πξση. 30542/31-01-2019 έγγξαθό ηεο πξνο ηελ Γ/λζε Αλαπηπμηαθνύ 
Πξνγξακκαηηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ε Τπεξεζίαο καο αηηήζεθε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ όξνπ 
ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο πνπ αθνξά ζηνλ θνξέα πνπ ζα επηβαξπλζεί κε ηε δαπάλε ηεο 
1εο .., ήηνη ν Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

8. ε ζπλέρεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ζα αθνινπζήζεη πξνιεπηηθόο 
έιεγρνο λνκηκόηεηαο πξηλ από ηελ ζύλαςε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο από ηνλ 
αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ βάζεη ηνπ αξ. 36 & ηνπ Ν. 4129/2013. 

9. Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ησλ πέληε (5) κελώλ θξίλεηαη εύινγν γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ 
ΑΠΔ – 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο θαη ηελ εθπόλεζε θαη ππνβνιή ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 
ησλ ζπξνθξαγκάησλ, κέζα ζην νπνίν ζα γίλεη θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο ηνπνζέηεζεο 
απηώλ (3ε ελδεηθηηθή πξνζεζκία), ήηνη έσο ηελ 18-05-2019.  

10. Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο πέληε (5) κελώλ θξίλεηαη εύινγν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ (ζπλνιηθή πξνζεζκία), ήηνη έσο ηελ 02-08-
2019. 

11. Ζ πξνθαινύκελε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηνπο αλσηέξνπ 
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ιόγνπο δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε παξάηαζε 
ρνξεγείηαη «κε αλαζεώξεζε», ζύκθσλα κε ην άξζξν 48 παξ. 8 ηνπ Ν.3669/08.  

 
Ε Θ  Η Γ Ο Τ Μ Α  Σ Ε 

Σελ έγθξηζε γηα ηελ ρνξήγεζε α) παξάηαζεο θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο 3εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο 
πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-05-2019 θαη β) παξάηαζεο θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 02-08-2019, ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΕΦΤΡΑ 

ΦΗΦΣΑ» πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 500.000,00 €, αλαδόρνπ ΤΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 
 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
Σελ έγθξηζε γηα ηελ ρνξήγεζε α) παξάηαζεο θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο 3εο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο 
πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη 18-05-2019 θαη β) παξάηαζεο θαηά πέληε (5) κήλεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ήηνη κέρξη 02-08-2019, ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΕΦΤΡΑ 

ΦΗΦΣΑ» πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 500.000,00 €, αλαδόρνπ ΤΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 
 

Ζ παξάηαζε απηή ρνξεγείηαη ρσξίο ην δηθαίσκα ηνπ αλαδόρνπ λα εγείξεη άιιε απαίηεζε 
απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο λόκηκεο αλαζεώξεζεο. 
 

Ο Ππόεδπορ 
 

 
 
 
 
 

Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
Αλεξίος Αθανάζιορ 
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Υπςζικόρ Φώηιορ  
Σζούππα Θωάννα 
Μεηαξά Ειπήνη 
Υπιζηάκη Μαπία 
Πελέκηρ Ζασαπίαρ  
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