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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2721/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

Θέμα 61ο  
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 76ου λογαριασμού (τόκοι υπερημερίας) του έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», 
αναδόχου  Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε." 
 
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  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• 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 Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ 
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Καλογερόπουλο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση 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. Των 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.   

4. Του Π.Δ. 7/2013 «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 47 του 
Ν.4141/2013. 

5. Της εγκυκλίου 6-2013/Υπ.Ες. Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Της υπ’ αριθμ. 232641/25-11-2014 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΦΕΚ 
3203/Β/ 28-11-2014). 

7. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

8. Του ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 

 
Και λαμβάνοντας υπόψη: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Την από 19/11/2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 

2. Την με αρ. πρωτ. ΔΔΕ/5327/01-12-2010 της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής Απόφαση έγκρισης της 
Διακήρυξης του έργου: : «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού  112.900.193,61€ με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

3. Την με αρ. πρωτ. 64393/ΕΥΣ 7130/30-11-2010 Σύμφωνη γνώμη του Υ. Οικονομίας (Εθνική 
Αρχή Συντονισμού) σχετικά με την διαδικασία συντονισμού της πράξης. 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4786/30-11-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ», ως υποέργο της ομώνυμης πράξης, εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

5. Την με αριθμό 1349/2012 Απόφαση Έγκρισης Αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για 
την ανάθεση των εργασιών του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού  εκατόν 
δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εξήντα ενός 
λεπτών (112.900.193,61€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., στο μειοδότη του διαγωνισμού κ/ξία 
«ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρ.4.4 της Διακήρυξης του έργου:, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 16.25%, Συνολικής 
Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 57.809.085,27€, πλέον απροβλέπτων (9%) 6.139.324,86€, 
αναθεώρησης 1.863.877,16€, Φ.Π.Α. (23%) 17.702.764,23€ και Τελικής Δαπάνης (με το 
Φ.Π.Α.) 94.671.304,35€ η οποία είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. 

6. Τα συμβατικά τεύχη του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου. 
7. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 112.900.193,61 ευρώ (περιλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013, ΣΑΕ 085/8. 
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8. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25-07-2013 μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ - 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι συνολικής δαπάνης 94.671.304,35 €. 

9. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι τριάντα έξι (36) μήνες ήτοι μέχρι 25-07-2016 εκ 
των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) αφορούν στη μελέτη και κατασκευή των έργων και 
οι επόμενοι δώδεκα (12) δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ. 

10. Την υπ/ αριθμ. 1948/28-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου (κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 10/02/2016 και με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας 
μέχρι 10/02/2017.  

11. Την με αρ. πρωτ. 85772/14-5-2015 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 1ου 
ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 

12. Την υπ/ αριθμ. 247/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΝΩ7Λ7-ΒΗΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας κατασκευής του 
έργου (κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. 
Προϊσταμένου της ΔΤΕΠΑ) κατά τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 
16/03/2017 και με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 16/03/2018. 

13. Την αριθμ. 1492/2016 (ΑΔΑ: ΩΨΝΑ7Λ7-ΥΨΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της μελέτης του 
έργου του θέματος.  

14. Την με αριθμ. πρωτ. 1992/2016 (ΑΔΑ: 79ΒΤ7Λ7-ΤΩ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η πρόσθετη δαπάνη των 293.796,33€ για την 
αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% για τον 2ο Α.Π.Ε.-2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑΣ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. –  ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. 

15. Την με αρ. πρωτ. 169755/28-09-2016 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 
2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 

16. Την υπ/ αριθμ. 639/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΣΑ7Λ7-6ΑΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας κατασκευής του 
έργου (κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. 
Προϊσταμένου της ΔΤΕΠΑ) κατά εξακόσιες τριάντα πέντε (635) ημερολογιακές ημέρες ήτοι 
μέχρι 11-12-2018 και με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 11-12-2019. 

17. Την υπ/ αριθμ. 3519/2018 (ΑΔΑ: Ψ1687Λ7-Β77) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου 
της ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 06/11/2019 και με 
το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 06/11/2020. 

18. Την με αρ. πρωτ. 246999/16-1-2019 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 3ου 
ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 64X17Λ7-ΘΣ1). 

19. Την με αρ. πρωτ. 636411/15-10-2019 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 
4ου ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΘΔΠ7Λ7-6ΡΛ). 

20. Την υπ’ αριθμ. 2763/2019 (ΑΔΑ: ΩΚΣΠ7Λ7-0ΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες τριάντα (360) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 30-10-2020 και με το 
πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 30-10-2021. 

21. Με το υπ’ αριθμ. 104252/6-2-2020 έγγραφο της αναδόχου Κοινοπραξίας, κατατέθηκε η 
τροποποίηση του Κοινοπρακτικού, με το οποίο τροποποιήθηκε η επωνυμία της κοινοπραξίας 
σε Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ -  ΑΑΓΗΣ ΑΕ. 

22. Με την υπ’ αριθμ. 404/18.02.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης ΣΣΕ του Έργου. 

23. Με την υπ’ αρ. 174774/3-3-2020 Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε το 5ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. Ε. του Έργου. 
24. Την 281/2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με την 

οποία η 1η Σ.Σ.Ε. εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 132 του Ν.4412/16, ήτοι το ποσό 
της 2.720.285,99€ (πλέον ΦΠΑ) είναι κάτω των 5.350.000€ και του 15% της αρχικής 
Σύμβασης. 
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25. Την 21η -9-2020 υπεγράφη τη 1η Σ.Σ.Ε. του έργου (ΑΔΑΜ 20SYMV007345954). 
26. Την με αρ. πρωτ. 564190/03-08-2020 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 

6ου ΑΠΕ του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΡ8Α7Λ7-ΙΑΧ). 
27. Με το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 73498/29-01-2021 έγγραφο, ο Ανάδοχος υπέβαλλε τον 76ο 

λογαριασμό, για την πληρωμή των τόκων.     
28. Με το με αρ. πρωτ. 126045/12-2-2021 έγγραφο η ΔΤΕΠΑ αιτήθηκε στην ΕΥΔΕΠ την έγκριση 

του 76ου λογαριασμού 
29. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 569/18-2-2021 (ΔΤΕΠΑ 137554/19-2-2021) η ΕΥΔΕΠ ενημέρωσε τη 

ΔΤΕΠΑ πως  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το αίτημα για χρηματοδότηση του 76ου 
λογαριασμού (τόκων υπερημερίας) καθώς αφορούν δαπάνες που σχετίζονται με την Α’ φάση 
του έργου που χρηματοδοτήθηκαν από την  ΣΑΕ της Περιφέρειας Αττικής κατά την 
Προγραμματική Περίοδο  2007-2013. 

30. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 192324/9-3-2021 η ΔΤΕΠΑ αιτήθηκε στη Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών την ένταξη της πρόσθετης δαπάνης 177.939,47€ 
του 76ου λογαριασμού στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Π.Α.. 

31. Με την απόφαση 107/2021 (ΑΔΑ 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7 σε ορθή επανάληψη) εντάχθηκε στην 1η 
τροποποίηση του ΠΕΕ η ανωτέρω δαπάνη. 
 

 
Β. Σχετικά με την έγκριση του 76ου Λογαριασμού (τόκοι υπερημερίας): 
Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 34064/16-2-15 /Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγγραφό του αιτήθηκε την πληρωμή του 
17ου λογαριασμού του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 34064/12-3-15 έγκριση πληρωμής. 
Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 55880/16-3-15 /Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγγραφό του αιτήθηκε την πληρωμή του 
18ου λογαριασμού του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 55880/02-04-15 έγκριση πληρωμής. 
Με το υπ’ αριθμ. 79077/20-4-15/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλλε όχληση τόκων 
υπερημερίας για τον 17ο λογαριασμό του έργου.  
Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 81006/22-4-15/Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγγραφό του αιτήθηκε την πληρωμή του 
19ου λογαριασμού του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 81006/20-5-15 έγκριση πληρωμής. 
Με το υπ’ αριθμ. 102118/19-5-15/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλλε όχληση τόκων 
υπερημερίας για τον 18ο λογαριασμό του έργου.  
Με το υπ’ αριθμ. 1281/28-5-15 έγγραφό του,  ανάδοχος υπέβαλε Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών 
και όχληση αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου. 
Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 103649/21-5-15/Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγγραφό του αιτήθηκε την πληρωμή του 
20ου λογαριασμού του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 103649/18-6-15έγκριση πληρωμής. 
Με το υπ’ αριθμ. 129503/23-6-15/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλλε όχληση τόκων 
υπερημερίας για τον 19ο λογαριασμό του έργου.  
Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 111723/2-6-15/Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγγραφό του αιτήθηκε την πληρωμή του 
21ου λογαριασμού του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 111723/2-7-15 έγκριση πληρωμής. 
Με το υπ’ αριθμ. 1321/10-7-15 έγγραφό του,  ανάδοχος υπέβαλε Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών 
και όχληση αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου. 
Με το υπ’ αριθμ. 150094/23-7-15/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλλε όχληση τόκων 
υπερημερίας για τον 20ο λογαριασμό του έργου.  
Με το υπ’ αριθμ. 191479/6-10-15/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλλε όχληση τόκων 
υπερημερίας για τον 21ο λογαριασμό του έργου.  
Με την υποβολή του 76ου λογαριασμού  με αρ.πρωτ.73498/29-01-2021 ο ανάδοχος αιτήθηκε τους 
τόκους υπερημερίας των ως άνω λογαριασμών, ήτοι 17ου, 18ου, 19ου ,20ου και 21ου συνολικού ποσού 
177.939,74€ 
 
 
και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και του Ν.4412/16, 
2. Είναι απαραίτητη η έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο του θέματος ποσού 177.939,74€ 
3. Η εν λόγω δαπάνη ποσού  177.939,74€  είναι εγγεγραμμένη στο ΠΕΕ της Π.Α. για το 

οικονομικό έτος 2021  
 
η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου,  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
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Την έγκριση της δαπάνης ποσού 177.939,74€ που περιλαμβάνεται στον 76ο λογαριασμό για το 
έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-
Παιανίας», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε., για την αποπληρωμή τόκων υπερημερίας 
των 17ου, 18ου, 19ου, 20ου και 21ου λογαριασμών από πόρους  της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση της δαπάνης ποσού 177.939,74€ που περιλαμβάνεται στον 76ο λογαριασμό για το 
έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-
Παιανίας», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε., για την αποπληρωμή τόκων υπερημερίας 
των 17ου, 18ου, 19ου, 20ου και 21ου λογαριασμών από πόρους  της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων υπερψηφίζουν την απόφαση με την 
παρατήρηση: «ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι η μη πληρωμή των Λογαριασμών αυτών οφείλεται 
σε μη χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ από την τότε Κυβέρνηση». 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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