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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2796/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 48ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης- 
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 
κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ  Κερατέας της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
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1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις. 

7. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

8. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

9. Του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

 
Καθώς και:  

 
1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 

το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  2021  και 
στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

3. Την από 29/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
4. Την από 3-11-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΒ007741759) σύμβαση κατασκευής του έργου. 
5. Την με αριθμό 43/2021 (ΑΔΑ:Ω88ΘΩΛ1-0ΚΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

με θέμα την επικύρωση της υπ αριθμ. 326/2021 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής όσον αφορά 
τον ορισμό Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–
Αποχέτευσης-Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» 

6. Το με αρ. πρωτ. 4411/23-11-2021 αίτημα της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης - 
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)»  για την χρονική παράταση της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

7. Το από 19/11/2021 3ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/11/2018 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Στις υπ. αριθμ., 300/2020 και 301/2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2021 και στον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας έτους 2021 αντίστοιχα το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.» με 
αρχικό προϋπολογισμό 868.000,00 € με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 9775.05.039). 
 
Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων νερών, η εξυγίανση των ρεμάτων της 
περιοχής και του καθορισμένου ως αποδέκτη ρέματος Ελαιοχωρίου, καθώς επίσης η προστασία της 
δημόσιας υγείας και η αποφυγή οχλήσεων από τα λύματα. 
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Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κερατέας είναι κατασκευασμένη σε οικόπεδο 23 
περίπου στρεμμάτων, δέχεται τα αστικά λύματα της πόλης της Κερατέας καθώς και τα 
προεπεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ Κερατέας. Η μέθοδος επεξεργασίας που 
εφαρμόζεται είναι της Ενεργού Ιλύος, τύπου Παρατεταμένου Αερισμού με βιολογική απονιτροποίηση 
και με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος. 
Οι επιμέρους μονάδες επεξεργασίας και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε αυτές αφορούν: 
-το έργο της εσχάρωσης στο οποίο θα τοποθετηθεί μια νέα αυτοκαθοριζόμενη εσχάρα και ένας νέος 
μεταφορικός κοχλίας των εσχαρισμάτων 
-το φρεάτιο μερισμού_1 της παροχής προς τις οξειδωτικές τάφρους που θα τοποθετηθούν δύο νέα 
θυροφράγματα 
-τον εξοπλισμό της πρόσφατα κατασκευασθείσας δεξαμενής αερισμού τύπου οξειδωτικής τάφρου 
-τον εξοπλισμό των δύο παλαιών δεξαμενών αερισμού τύπου οξειδωτικής τάφρου 
-το φρεάτιο μερισμού_2 της παροχής προς τις δεξαμενές καθίζησης που θα τοποθετηθούν δύο νέα 
θυροφράγματα 
- τον εξοπλισμό μονάδας αφυδάτωσης της περίσσειας ιλύος 
-το έργο Αυτοματισμού και Ελέγχου όλων των αναβαθμισμένων διεργασιών 
-έργα ηλεκτροδότησης του Η/Μ εξοπλισμού 
-μία (1) διάταξη μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου που θα τοποθετηθεί στη δεξαμενή χλωρίωσης 
-ένα (1) ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο για τη μέτρηση της εισερχόμενης παροχής 
-ένα (1) ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο για τη μέτρηση και καταγραφή της ανακυκλοφορίας ιλύος 
- μία (1) διάταξη μέτρησης της θολότητας που θα τοποθετηθεί στη δεξαμενή χλωρίωσης 
- μία (1) διάταξη μέτρησης του pH που θα τοποθετηθεί στη μονάδα εσχάρωσης 
 
Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ υπογράφηκε την 
29/11/2018, με χρονική διάρκεια τριάντα οκτώ (38) μήνες και δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολό του από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Δημοπρατήθηκε 
από την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ «KAFSIS AE -MT A.T.E. -ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και ύψος 
εργολαβικής σύμβασης  858.201,59 € (με Φ.Π.Α.), η οποία υπογράφηκε την 30/11/2020 (Α.Π. 4089). 
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4411/23-11-2021 αίτημα  της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ : 
-υπήρξε καθυστέρηση κατά 20 μήνες της υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης που οφείλεται αφενός 
στην διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και 
αφετέρου κυρίως στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
-μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης διάρκειας έξι μηνών όπου προβλεπόταν το πέρας των 
εργασιών στις 30-5-2021, λόγω της πανδημίας CoViD-19 υπήρξε έλλειψη πρώτων υλών, διακοπή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση του απαιτούμενου 
εξοπλισμού και η εργολαβική σύμβαση παρατάθηκε μέχρι την 31-10-2021, οπότε και ξεκίνησε η 
σταδιακή παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος και άρχισε να ενσωματώνεται στο έργο. 
-ο υπόλοιπος εξοπλισμός που απαιτείται καθυστερεί καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω της χρονικής συγκυρίας (απότομη αύξηση της ζήτησης στην μετά  
CoViD-19 εποχή, έλλειψη πρώτων υλών, μεγάλες καθυστερήσεις στις μεταφορές λόγω έλλειψης 
container κλπ) 
Κατόπιν αυτών με το ίδιο έγγραφο αιτήθηκε την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 
δεκαπέντε (15) μήνες. 
Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του φυσικού του αντικειμένου.  Με την με αρ. 199/2021 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ  (ΑΔΑ: 6ΚΣ6ΟΕΙΜ-6ΣΧ) έχει δοθεί στον 
ανάδοχο παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως τις 31/12/2021. 
Έως σήμερα έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια Αττικής λογαριασμοί ύψους 124.369,27 ευρώ προς 
πληρωμή. 
 
Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 29/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης με το από 
19/11/2021 3ο Πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για δεκαπέντε 
(15)  μήνες σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 199/5-11-2021 (ΑΔΑ:6ΚΣ6ΟΕΙΜ-6ΣΧ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, για την έγκριση παράτασης εργασιών, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το έργο καθώς και το 15μηνο υποχρεωτικής συντήρησής του από τον ανάδοχο. 
Μετά τα ανωτέρω, 
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Εισηγούμαστε 
 
Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει 
στις 29/1/2022, κατά δεκαπέντε (15) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29/4/2023 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης. 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 29/11/2018  Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά 
στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/11/2018  Προγραμματική Σύμβαση. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει 
στις 29/1/2022, κατά δεκαπέντε (15) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29/4/2023 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης. 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 29/11/2018  Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά 
στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης και έχει ως κάτωθι: 
 
Στην Αθήνα σήμερα …………………………., ημέρα ……………………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. B΄ βαθμού), που εδρεύει στο  Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κο Γεώργιο Πατούλη. 
2. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης- Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής 

(Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» που εδρεύει στο Δήμο Λαυρεωτικής Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Πρόεδρό του (Δήμαρχο Δήμου Λαυρεωτικής), κο Παναγιώτη Τσίκλο. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

10. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Της με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

12. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
15. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο 

για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

16. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού». 

 
Καθώς και:  
 

1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  2021  και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο 
(ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση 
έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

3. Την από 29/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
4. Την από 3-11-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΒ007741759) σύμβαση κατασκευής του έργου. 
5. Την με αριθμό 43/2021 (ΑΔΑ:Ω88ΘΩΛ1-0ΚΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα την επικύρωση 

της υπ αριθμ. 326/2021 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής όσον αφορά τον ορισμό Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–Αποχέτευσης-Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» 

6. Το με αρ. πρωτ. 4411/23-11-2021 αίτημα της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης - Τηλεθέρμανσης 
Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)»  για την χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

ΑΔΑ: 6Υ4Γ7Λ7-Ο7Β
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7. Το από 19/11/2021 3ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/11/2018 Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

8. Την υπ’ αρ.          απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων 
της παρούσας (ΑΔΑ:              ). 

9. Την υπ’ αρ.                 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης - Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» για την έγκριση των ειδικότερων όρων της 
παρούσας (ΑΔΑ:                 ).  

10. Τη με αριθμό            Πράξη του  Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

 
Συμφωνούν από κοινού  

 
Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 29/1/2022, κατά 
δεκαπέντε (15) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29/4/2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης. 
 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 29/11/2018  Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/11/2018  Προγραμματική Σύμβαση. 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα 
όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΛΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/11/2018  Προγραμματική Σύμβαση. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  δηλώνει λευκό με την εξής 

παρατήρηση: «Η εισήγηση στην αιτιολόγηση των καθυστερήσεων παραθέτει γενικολογίες χωρίς να λέει 
ξεκάθαρα τίνος είναι η υπαιτιότητα και πώς προκύπτει η προτεινόμενη κατά δεκαπέντε (15) μήνες 
παράταση. Δεδομένου ότι το θέμα δεν αφορά στην εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την 
Περιφέρεια να εμπλέκεται μόνο στην χρηματοδότησή του και στη συμμετοχή της στη Επιτροπή 
Παρακολούθησης, θα ψηφίσουμε «λευκό»» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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