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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. 2734/2021 
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 75ο  

2η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.800.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE''. 
 
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 κα Παγωτέλη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

5. To N. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42) 
αρμοδιότητας των Περιφερειών» 

7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
8. Το από 22/6/20 εργολαβικό συμφωνητικό  
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.  
10. Τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ενός έτους, δηλαδή έως την 22/06/2021. 
11. Την υπ' αρ. 987/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 

παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 17/12/2021 
12. Την με αρ. ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07- 2008  ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.   
13. Την με αρ. 2930/4-1-21 απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης της με αρ. 

ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07-   2008 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 
14. Το από 30-9-2021 πρωτόκολλο εγκατάστασης της αναδόχου σε δασική έκταση. 
15. Την από 16-10-20 υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη παράκαμψης που υπέβαλε η ανάδοχος 

και η οποία εγκρίθηκε από το Δήμο Κυθήρων με την υπ' αρ. 4/2021  απόφασή του. 
16. Την με αρ. 98822/5-2-21 εντολή της υπηρεσίας προς την ανάδοχο για την εκπόνηση 

υδραυλικής μελέτης προστασίας των βάθρων της γέφυρας. 
17. Την με αρ. 605797/19-7-21 υποβολή της υδραυλικής μελέτης από την ανάδοχο. 
18. Την με αρ. 826848/5-10-21 απόφαση έγκριση της υδραυλικής μελέτης. 
19. Την από 11/11/2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση 2ης παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή έως την 17-12-2021.  
 

Ε Π Ε Ι Δ Η   
1. Η εργολαβία αφορά στην ανακατασκευή της γέφυρας του Μάκρωνα της νήσου Κυθήρων και 

στις εργασίες  σύνδεσής της με το υπάρχον οδικό επαρχιακό δίκτυο.  
2. Με την με αρ. 2930/4-1-21 απόφαση εγκρίθηκε η ανανέωση-τροποποίηση της με αρ. 

ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07-   2008 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.   
3. Κατ' εφαρμογήν της υπ.αριθμ. 7990/25-01-2021 πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα που 

εκδόθηκε από την Γεν. Δ/νση Δασών, συντάχθηκε μελέτη αναδάσωσης από την υπηρεσία μας, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 87006/19-07-2021 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών. 

4. Την 30-9-2021 υπεγράφη το πρωτόκολλο εγκατάστασης του αναδόχου σε δασική έκταση  
5. Με την 9-7-2021 αίτησή του, ο Δήμος Κυθήρων υπέβαλε προς έγκριση στην αποκεντρωμένη 

διοίκηση  την κυκλοφοριακή μελέτη παράκαμψης του έργου.  
6. Έως τώρα δεν έχουν εγκριθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παράκαμψης, οι οποίες είναι 

απολύτως απαραίτητες καθώς για την κατασκευή του εν λόγω τεχνικού έργου απαιτείται η 
καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας. 

7. Η ανάδοχος με την από  11/11/2021 αίτησή της ζήτησε χορήγηση της 2ης παράτασης της 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή έως την 17-12-2022.  

8. H (i) και (ii) ενδεικτική προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί αντιστοίχως  έως την 18-7-2022   
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9. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την 
παρ. 8α. του άρθρου 147 του  Ν. 4412/2016. 

 
 Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Την έγκριση της 2ης παράτασης “με αναθεώρηση” της (i) και (ii) ενδεικτικής προθεσμίας έως την 18-7-
2022 και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», αναδόχου εταιρείας 
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 17/12/2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

Την έγκριση της 2ης παράτασης “με αναθεώρηση” της (i) και (ii) ενδεικτικής προθεσμίας έως την 18-7-
2022 και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», αναδόχου εταιρείας 
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 17/12/2022. 
 
 
 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη απέχει από 

την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Όπως φαίνεται υπήρξε κακός προγραμματισμός σε 
σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου γι’ αυτό το λόγο καθυστέρησε. Ούτε με 
αυτή η παράταση φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί το έργο. Θα απέχουμε.». 

 
 
 

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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