
 1 

 
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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 334/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 51ο  

Εισήγηση παράτασης 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 Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Γεωργαλή, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
2. 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). 
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).   

5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ)». 

6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις».  

7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. 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». 

11. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

12. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
14. 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.». 

15.  Το από  21/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. 
16.  Τη με αρ.697/2018 (συνδρ.16η/20-3-2018, ΑΔΑ:Ω67Ξ7Λ7-4Τ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26 
ημερολογιακών ημερών στην ενδεικτική τμηματική προθεσμία της υποβολής της γεωφυσικής 
έρευνας  και όχι του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

17.  Την με αρ. 864/2018 (συνδρ.18η/3-4-2018, ΑΔΑ:7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26 
ημερολογιακών ημερών για την  τμηματική προθεσμία  της υποβολής της γεωφυσικής έρευνας 
του πυθμένα και των τεσσάρων ενδεικτικών τμηματικών  προθεσμιών της πλήρους 
τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του θαλάσσιου πυθμένα, της προσκόμισης του συνόλου 
των σωλήνων στο χώρο του έργου και της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και 
ερματισμού των σωλήνων, χωρίς να υπολογιστεί ότι η παράταση αυτή πρέπει να μεταθέσει 
αντίστοιχα και τη συνολική προθεσμία του έργου. 

18. Την με αρ. 2502/ 11-9-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 63 ημερολογιακές ημέρες: της 
Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 26-8-2018 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής), της 
ΣΤ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας μέχρι την 17-11-2018 (Αποθήκευση σωλήνων σε 
κατάλληλο εργοταξιακό χώρο), της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, 
καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) μέχρι 14-1-2019 και της συνολικής 
προθεσμίας του έργου μέχρι τις 23/6/19. 

19.Την με αρ. 236/ 1-2-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 164 ημερολογιακές ημέρες: της Αποκλειστικής 
τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 7-2-2019 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής), της Ζ’ Ενδεικτικής 
Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) μέχρι 
27-6-2019 και της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/12/19. 
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21.Την με αρ.1683/27-6-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 75 ημερολογιακές ημέρες της 
Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 23-4-2019 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής), 
της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια 
αποθήκευση του αγωγού) μέχρι 10-9-2019 και της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 
15/3/2020. 

22. Την αρ.3550/12-11-2019 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 
συνολικής προθεσμίας κατά (495) ημέρες ,και της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής προθεσμίας κατά 
112 ημέρες  μέχρι τις 31/12/2019 και της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 
23-7-2021.  

23. Την αρ.934/8-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου. 

24.Την Α.Π.3845/23-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της πράξης 
<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΔΑΠ>> με κωδικό ΟΠΣ 5052105 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Αττική 2014-2020>>. 

25. Την με αρ.83075/30-1-2020 εισήγηση της Δ/νσας Υπηρεσίας 
26. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το αρ.πρωτ.236/29-1-2020έγγραφό 

της διατύπωσε τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση παράτασης της Ζ’ Ενδεικτικής 
Τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες μέχρι την 18-7-2019 και της συνολικής προθεσμίας 
του έργου κατά; 291  ημέρες ήτοι μέχρι 31-12-2020 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

 
1. Λόγω σφοδρής κακοκαιρίας  δεν εκτελέστηκαν εργασίες την 6/2, 23/2, 25/2, 28/3, 1/4, 18/4, 8/4, 

12/4, 22/5, 1/7, 2/7, 3/7, 23/7, 20/8, 21/8, 28/8, 29/8, 30/8, 4/9, 13/9, 18/9, 24/9, 1/10, 7/10, 22/10 και 
23/10/19 ήτοι απαιτείται παράταση της Ζ’ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής 
προθεσμίας κατά 33 ημερολογιακές ημέρες 

2. Στο άρθρο 4.5.5 της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι εφόσον η έκδοση των απαιτούμενων αδειών 
καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία έλαβε χώρα 
στις 21/12/2017, παρατείνονται αντίστοιχα οι προθεσμίες του Έργου και συνεπώς ο Ανάδοχος 
δικαιούται ισόχρονη παράταση με αναθεώρηση. Άρα δια του άρθρου 4.5.5 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι ο 
χρόνος για την έγκριση της άδειας παραχώρησης θα έχει μέγιστη διάρκεια τεσσάρων μηνών. Για το 
διάστημα από τις 08/02/2019 έως και τις 03/10/2019, ο ανάδοχος αιτείται παράταση 238 ημερών για 
την συνολική προθεσμία του Έργου και η Υπηρεσία συνεκτιμώντας την πέραν των τεσσάρων μηνών 
αδειοδοτική διαδικασία, καθώς και  την συνολική εξέλιξη του έργου κρίνει ότι δικαιούται παράταση 
της συνολικής προθεσμίας κατά 120 ημερολογιακές ημέρες. 

3. Για την απομάκρυνση Ο.Κ.Ω. από τον χώρο κατασκευής του φρεατίου στο Πέρανι Σαλαμίνας από 
τρίτους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ), την διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου και δαπέδου 
εργασίας κατασκευής των πασσάλων, για την απομάκρυνση των ακατάλληλων προς διάτρηση 
εδαφικών υλικών, την κατασκευή πασσάλων και του κεφαλόδεσμου τους και της τμηματικής 
συρματοκοπής των πασσάλων στις θέσεις εισόδου και εξόδου των αγωγών, απαιτείται κατά 
εκτίμηση της Υπηρεσίας παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 124 ημερολογιακές ημέρες. 

4. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ του έργου έχει εγκριθεί η πόντιση υπερσυμβατικού τμήματος 
υποθαλάσσιου αγωγού  μήκους 417,62 μέτρων, οπότε απαιτούνται 417,62/14.244,00 = 0,0293 × 
480= 14 ημερολογιακές ημέρες για την εργασία της ερμάτωσης, καθέλκυσης θαλάσσιας 
αποθήκευσης και πόντισης του επί πλέον μήκους. Συνεπώς απαιτείται παράταση της συνολικής 
προθεσμίας κατά 14 ημερολογιακές ημέρες  

5. Με την από 12-11-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας την 
χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, 
καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) κατά 119 ημέρες και της συνολικής προθεσμίας 
του έργου κατά 495 ημέρες ήτοι μέχρι την 23-7-2021. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 
(33+120+124+14=291) 291 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-12-2020 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
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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 έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 
(33+120+124+14=291) 291 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-12-2020 για το έργο «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.». 

 
  

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Μελάς Σταύρος 
• Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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