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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2951/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 17ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης: «Τεχνικός 
Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», αναδόχου «Σύμπραξη γραφείων: “ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – 
INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ”». 
 
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  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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. 
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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. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την 4786/30.11.2010 Απόφαση Ένταξης (κωδ. Πράξης 2010ΕΠ08580086) (MIS 303337 

ΕΠΑ Αττικής) εντάχθηκε η πράξη τμήμα της οποίας αποτελεί η παρούσα παροχή υπηρεσιών 
στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (έργπο “Phasing” ΠΕΠ Αττικής 2014-2020).  

2. Με το 408/12-02-2016 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην προέγκριση της δημοπράτησης της 
υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ». 

3. Με την υπ’ αριθμ. 365/2016 (ΑΔΑ: 6Τ447Λ7-ΓΑΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης της 
διακήρυξης, η αποστολή περίληψης διακήρυξης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

4. Στις 19.04.2016 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής 
υπηρεσιών συμβούλου. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 2507/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε η Δ.Τ.Ε.Π.Α. για τη συνέχιση 
της διαδικασίας. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 2848/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού, η ανάθεση της σύμβασης στη διαγωνιζόμενη 
σύμπραξη γραφείων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη 
συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Με το 525/16.03.2017 έγγραφο της η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης του υποέργου 3: 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ: «5003920». 

8. Στις 07.04.2017 υπογράφηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου μεταξύ της 
Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου σύμπραξης γραφείων  
“ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ”», ποσού 354.573,67 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας δεκαεννέα  (19) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (07.11.2018). 

9. Με την 3519/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
06.11.2019 για την κατασκευή των έργων και έως τις 06.11.2020 για τη δοκιμαστική 
λειτουργία. 

10. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 202578π.ε./14-01-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-
ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», έως τις 06.11.2020. 

11. Με την 2763/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
31.10.2020 για την κατασκευή των έργων και έως τις 31.10.2021 για τη δοκιμαστική 
λειτουργία. 

12. Με την 2372/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
20.09.2021 για την κατασκευή των έργων και έως τις 20.09.2022 για τη δοκιμαστική 
λειτουργία. 

13. Με την 2373/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « «Τεχνικός Σύμβουλος για το 
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έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 30.10.2021. 

14. Με την 2002/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
30.06.2022 για την κατασκευή των έργων και έως τις 30.06.2023 για τη δοκιμαστική 
λειτουργία. 

15. Ο ανάδοχος με την από 13.10.2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 859017/13.10.2021/ΔΤΕΠΑ), ζητά 
την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας 
συμβούλου για διάστημα εξακοσίων εννέα (609) ημερών, ήτοι έως 30.06.2023. 

16. Με το υπ’ αριθμ. 3692/16-12-2021 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε τη θετική της γνώμη για την τροποποίηση της Νομικής 
δέσμευσης-3η Παράταση του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-
ΠΑΙΑΝΙΑΣ έως 30.06.2023. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Προϊσταμένης Αρχής και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην υλοποίηση του έργου με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αφορά τις υποχρεώσεις του 
Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων που 
αναφέρονται στην απόφαση ένταξης του έργου. 

Οι εργασίες του ΤΣ περιλαμβάνουν: 

• Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ 
➢ Σύνταξη σχεδίου ενεργειών ΤΣ 
➢ Έλεγχος στοιχείων του έργου 

• Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
➢ Έλεγχος μελετών 
➢ Έλεγχος λοιπών παραδοτέων Αναδόχου 
➢ Παρακολούθηση κατασκευής και λειτουργίας έργου 
➢ Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου 
➢ Έλεγχος αιτημάτων Αναδόχου 
➢ Υποχρεώσεις προς χρηματοδοτικό μέσο 

 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου 
έως την 30.06.2023. 

Σύμφωνα με την από 7.4.2017 Σύμβαση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ», η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 
της σύμβασης ανέρχεται σε δεκαεννέα (19) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 
έως 07.11.2018. 

Βάσει της 3519/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
06.11.2019 για την κατασκευή των έργων και έως τις 06.11.2020 για τη δοκιμαστική λειτουργία. 

Βάσεις της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 202578π.ε./14-01-2019 Απόφαση εγκρίθηκε η χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», 
έως τις 06.11.2020. 

Βάσει της  2763/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
31.10.2020 για την κατασκευή των έργων και έως τις 31.10.2021 για τη δοκιμαστική λειτουργία. 

Βάσει της 2372/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
20.09.2021 για την κατασκευή των έργων και έως τις 20.09.2022 για τη δοκιμαστική λειτουργία. 
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Βάσει της 2373/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « «Τεχνικός Σύμβουλος για 
το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 30.10.2021. 

Βάσει της 2002/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» έως τις 
30.06.2022 για την κατασκευή των έργων και έως τις 30.06.2023 για τη δοκιμαστική λειτουργία. 

Ο ανάδοχος με την από 13.10.2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 859017/13.10.2021/ΔΤΕΠΑ), 
ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας συμβούλου 
για διάστημα εξακοσίων εννέα (609) ημερών, ήτοι έως 30.06.2023. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το αντικειμένου της σύμβασης: «Τεχνικός Σύμβουλος για το 
έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου αλλά και τη 
δοκιμαστική λειτουργία αυτού, και β) η ημερομηνία περαίωσης της κατασκευής του έργου είναι στις 
30.06.2022 και της μετέπειτα δοκιμαστικής λειτουργίας στις 30.06.2023, εισηγούμαστε παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου  έως την 30.06.2023. 
 
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
 Επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, και ειδικότερα το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.   
2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης 
4.Το αίτημα παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης υπηρεσίας συμβούλου 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 13.10.2021, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης: «Τεχνικός 
Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», αναδόχου «Σύμπραξη γραφείων: “ΡΟΪΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ”» μέχρι την 
30.06.2023 για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης: «Τεχνικός 
Σύμβουλος για το έργο “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”», αναδόχου «Σύμπραξη γραφείων: “ΡΟΪΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ”» μέχρι την 
30.06.2023 για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με 
την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη 
του έργου με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης» 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
΄Αννα   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Στη συζητούμενη περίπτωση, ένα 
δημόσιο έργο απαραίτητο εδώ και δεκαετίες για τα λαϊκά νοικοκυριά (από υγειονομική, 
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οικονομική και περιβαλλοντική άποψη) έχει φτάσει για την ώρα στους 114 μήνες και 
έπονται δεκάδες ακόμη, ενώ συνοδευόμενο από τις όποιες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 
φτάνει στην 3η παράταση αρχικής συμβατικής διάρκειας 19 μηνών και που ακολουθεί 
φυσικά την όποια εξέλιξη του έργου. Το «σκεπτικό»  περιορίζεται στις διαβεβαιώσεις ότι: 
«2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου» και «3. 
Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης». Η διοίκηση οφείλει να ενεργοποιηθεί άμεσα. 
Θα καταψηφίσουμε». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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