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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2850/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 45ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: «Mετατόπιση 
συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» με ΑΝΑΔΟΧΟ: K/Ξ 
K. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.-ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.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 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

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 
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 στην κα Δεληγιώργη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

ΑΔΑ: ΨΝΓ37Λ7-Θ7Ψ



 2 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει την 
σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)») άρθρο 147. 
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005». 
4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3748/13479 απόφαση 
έγκρισης της υπ’ αρ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018). 
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
6. Την σχετική υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
του θέματος. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1012785/29-11-2021 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της 
Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι την 30η Μαρτίου 2022. 

Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω : 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
-Με την με αρ. 1122/12-05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν 1) η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
του θέματος 2) η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο 
και 3) δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
- Η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε στις 29-05-2017 (ΑΔΑΜ 17PRC006249195 
2017-05-29) καθώς και η δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ 278/-6-2017 και στον 
ελληνικό τύπο. 
-Με την με αρ. πρωτ. 1511/16-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το από 9-6-2017 πρακτικό κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου του θέματος . 
-Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο του θέματος διεξήχθη στις 27-6-2017. 
-Με την με αρ. πρωτ. 2450/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
αποφασίστηκε :1) Η έγκριση του από 18-9-2017 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
(προσωρινού αναδόχου ) και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ 
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ –Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»,με οικονομική προσφορά που 
αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό έκπτωσης 60,25%. 
-Με τη με αριθ.πρωτ.417/2017 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 
οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του οικονομικού 
φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ». 
-Στις 26-01-2018 υπογράφηκε (ΑΔΑΜ :18SYMV002651047 2018-02-09 ) η Σύμβαση Κατασκευής 
του Έργου για ποσό 1.120.408,27€ (με ΦΠΑ) και περαίωση στις 26-07-2019 . 
-Με την με αρ. πρωτ. 459/12-03-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ )ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5007761 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 
- Με την αρ. πρωτ. 576739/06-08-2020 Απόφαση Δ.Ε.Α.Π. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με συνολική δαπάνη 1.120.408,27 €, εκ των οποίων 719.535,96 € για 
εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 109,82 € απρόβλεπτα, 181.618,65 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & 
ΟΕ 18%, 2.290,63 € για αναθεώρηση, 216.853,21 € για ΦΠΑ 24%, που είναι σε ισοζύγιο με την 
δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
 - Με την αρ. πρωτ. 589/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως περιλαμβάνεται στον 2ο ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής 
δαπάνης 558.688,75 €, εκ των οποίων ποσό 196.112,99 € για  εργασίες (με  Γ.Ε. & Ο.Ε), 
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απρόβλεπτες  δαπάνες  29.416,95 €, δαπάνη απολογιστικών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)  225.025,50 € και 
108.133,31 € Φ.Π.Α. και με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση (1.120.408,27 €) ποσοστού 
49,90%. 
- Στις  1-10-2021 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου  (ΑΔΑΜ: 
21SYMV009310881) για ποσό 558.688,75 € (με ΦΠΑ). 

- Μετά τις με αρ. πρωτ. 1849/19-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΝ47Λ7-Η1Ψ), 1396/14-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ2037Λ7-
Β89) και 1539/2021 (ΑΔΑ: 63ΦΕ7Λ7-47Λ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής η τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 17η Δεκεμβρίου 2021. 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Κατασκευή νέου μετατοπισμένου συλλεκτήρα στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων 

και Δέρκων με αφετηρία το τέλος του κατασκευασθέντος από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1998 ορθογωνικού 
αγωγού, δηλαδή στο υπάρχον φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου γηπέδου Μπάσκετ επί της οδού 
Πάρσης (Χ.Θ. 0+327,30) με προτεινόμενες διαστάσεις στη θέση αυτή ,κατόπιν υδραυλικών 
υπολογισμών ,πλάτος Β=3.00 μ. και ελεύθερο ύψος Η=2.50 μ. 

Ο νέος συλλεκτήρας διέρχεται την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με δύο αντίρροπες στροφές 
μικρής ακτίνας R=15.00 μ. και εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων. 
Στην διασταύρωση με την οδό Μ.Ασίας συμβάλλει σε αυτόν ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων 
της χαμηλής οδού Άλυος συνολικού μήκους L=80.00 και διαμέτρου D=0,50μ. 

Στη συνέχεια ο συλλεκτήρας διέρχεται κατά μήκος της οδού Δέρκων και καταλήγει στην οδό 
Κωφίδου σε υπάρχον φρεάτιο και συνδέεται με τον υφιστάμενο σκουφοειδή αγωγό της ΕΥΔΑΠ. 

Το μήκος του συλλεκτήρα είναι 533,00μ.μ. και θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25. 

Ολόκληρο το μήκος του θα μονωθεί με διπλή ασφαλτική στρώση. Για την καλή έδρασή του 
προβλέπεται στρώση πάχους 5 εκ. από άοπλο σκυρόδεμα και εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου 
πάχους 10 εκ. 

Προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων στις θέσεις διασταύρωσης των οδών 
ή ανά αποστάσεις 60μ.έως 80μ., καθώς και φρεάτια επίσκεψης του συλλεκτήρα ανά αποστάσεις 
50.00μ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκριθείσα από την ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης των 
υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων του έργου (εγκρίσεις από την ΕΥΔΑΠ για μεν το 
δίκτυο ακαθάρτων με τα αρ.πρωτ. 20933/3-10-2018 και 8704/27-5-2020 έγγραφά της, για δε το 
δίκτυο ύδρευσης με το αρ. πρωτ.22225/19-10-2018 έγγραφό της), προβλέπεται η κατασκευή 
δικτύου ακαθάρτων στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Ανατολής και η κατασκευή 
δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Μικράς Ασίας. 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι: 
- Η σήμανση του έργου για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 
την εγκριθείσα κυκλοφοριακή μελέτη. 
- Η κατασκευή του νέου συλλεκτήρα ομβρίων 3,00x2,50 (εσωτερικές διαστάσεις) επί των οδών 
Πάρσης από τη Χ.Θ.0+000 έως τη Χ.Θ.0+063,09, Ελ. Βενιζέλου από τη Χ.Θ.0+063,09 έως τη 
Χ.Θ.0+088,90 και Αλατσάτων από τη Χ.Θ.0+121,75 έως τη Χ.Θ.0+323,22. 
- Η κατασκευή του νέου δικτύου ακαθάρτων (Φ800 και Φ200) επί των οδών Πάρσης από τη 
Χ.Θ.0+000 έως τη Χ.Θ.0+118,30, Ελ. Βενιζέλου από τη Χ.Θ.0+118,30 έως τη Χ.Θ.0+136,00 και 
Αλατσάτων από τη Χ.Θ.0+136,00 έως τη Χ.Θ.0+377,50. Το νέο δίκτυο ακαθάρτων έχει ολοκληρωθεί 
μαζί με τις συνδέσεις των όμορων ακινήτων (πλην ενός μικρού τμήματος 20μ. επί της οδού 
Ανατολής) 
και είναι εν λειτουργία. 
- Η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου (Φ200) μήκους 30μ, 
Αλατσάτων (Φ110) από τη Χ.Θ.0+093,15 έως τη Χ.Θ.0+323,22 και Μικράς Ασίας (Φ160) μήκους 
15μ. Το νέο δίκτυο ύδρευσης έχει ολοκληρωθεί και είναι εν λειτουργία. 
 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου κατά 103 ημέρες, ήτοι μέχρι 30-3-2022 μετά την από 16-11-2021 (αρ. πρωτ. 

Δ.Ε.Α.Π. 976356/17-11-2021) αίτηση του Αναδόχου που ζητά παράταση προθεσμίας εξαιτίας όπως 

αναφέρει στην εν λόγω αίτησή του, της κατασκευής των νέων δικτύων ΟΚΩ στους χώρους που 
εκτελείται το Έργο και της έναρξης των εργασιών της από 2-10-2021 υπογραφείσας 1ης 
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Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιέχει την αύξηση των ποσοτήτων και τις εργασίες που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Έργου. 
 
Και επειδή: 
1. Οι τοπικές συνθήκες του έργου εξαιτίας του πλήθους των εμπλεκόμενων υφιστάμενων δικτύων 
ΟΚΩ καθυστέρησαν το έργο της κατασκευής των νέων δικτύων ακαθάρτων και ύδρευσης (νέα 
δίκτυα ΟΚΩ) επί των οδών Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων, τα νέα δίκτυα ΟΚΩ έχουν 
κατασκευασθεί σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 20933/3-10-2018, 22225/19-10-2018 και 8704/27-5- 
2020 εγκρίσεις μελετών της ΕΥΔΑΠ και  όπως αναφέρει η Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών 
Υδραυλικών Έργων Δ.Ε.Α.Π.) στη με αριθ. πρωτ.  1012785/29-11-2021 εισήγησή της για το θέμα, 
επίκειται η τελική ολοκλήρωση ενός μικρού τμήματος αγωγού ακαθάρτων 20μ. επί της οδού 
Ανατολής εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. 
2. Οι τοπικές συνθήκες του έργου εξαιτίας του πλήθους των εμπλεκόμενων υφιστάμενων δικτύων 
ΟΚΩ και η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
Εργασιών με ημερομηνία υπογραφής την 1η Οκτωβρίου 2021 η οποία περιέχει την αύξηση των 
ποσοτήτων και τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου όπως επισημαίνει η 
Δ/νουσα Υπηρεσία στην προαναφερόμενη εισήγησή της, καθυστέρησαν το έργο της κατασκευής του 
νέου συλλεκτήρα ομβρίων που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου χρονικού 
διαστήματος. 
3. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 
4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
4. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση 
του Αναδόχου. 
5. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη 
Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του 
άρθρου 147 Ν.4412/16, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης). 
6. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου υποβλήθηκε αίτηση 

εκ του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 976356/17-11-2021). 

7. Η Δ/νουσα το έργου Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/νσης) εισηγήθηκε την 
παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου κατά 103 ημέρες (η με αριθ. πρωτ. 
Δ.Ε.Α.Π. 1012785/29-11-2021 Εισήγηση). 
8. Με το αρ. πρωτ.Δ.Ε.Α.Π. 1017631/29-11-2021  έγγραφο της  Διεύθυνσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας ζητήθηκε η  σύμφωνη γνώμη από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. για τη χορήγηση της 
εν λόγω παράτασης προθεσμίας. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ91 «Μετατόπιση 
συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» κατά 103 ημέρες 
ήτοι μέχρι την 30η Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω 
σκεπτικό. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ91 «Μετατόπιση 
συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» κατά 103 ημέρες 
ήτοι μέχρι την 30η Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως. 
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➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Σχετικά με το εν λόγω έργο, έχουμε διατυπώσει ότι η 
μεγάλη διάρκεια, όπως και της νέας, των παρατάσεων με τους ίδιους πάντα φταίχτες, τα δίκτυα 
ΟΚΩ, δεν βοηθάει ούτε στη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του αναδόχου ούτε στην εγρήγορση 
της Υπηρεσίας αλλά και της Διοίκησης (που κι αυτή έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει 
απέναντι σε άλλους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες). Το ότι το έργο, με αρχική συμβατική 
περαίωση την 26.7.2019, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και προτείνεται νέα, τέταρτη στη σειρά, 
παράταση τώρα κατά 103 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30 η Μαρτίου 2022, επιβεβαιώνει ότι η 
υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας δεν αποτελεί ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας. Επιπλέον, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί πολλά τμήματα του έργου 
μετατρέποντας την περιοχή σε ένα εργοτάξιο, σε μια χειμερινή περίοδο με προσεχείς έντονες 
βροχοπτώσεις και αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου λόγω των εορτών, επιβαρύνει επιπλέον 
τους κατοίκους της ευρύτερης του δήμου περιοχής. Θα καταψηφίσουμε και πάλι.».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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