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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  74/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 72ο  
Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» 
αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
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 13 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: 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Με την με αριθμό 177810 – 18/09/2018 απόφαση ΔΤΕΠΑ  (Α.Δ.Α. : ΨΧΗ17Λ7-ΞΚΙ) 

παρελήφθη η μελέτη που αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ 
ΚΑΝΑΡΗ»  

 Με την με αριθμό 450/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  
(Α.Δ.Α. : ΩΣΞΧ7Λ7-ΚΥ2) εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης, της Οικονομικής 
Προσφοράς και της Περίληψης διακήρυξης, η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

 Με την με αριθμό 863/2019 (ΑΔΑ : ΩΡΑΡ7Λ7-ΩΛΨ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου.  

 Με την με αριθμό 1195/2019 (ΑΔΑ : 9ΛΜΝ7Λ7-ΝΦΘ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού  

 Με την με αριθμό 1824/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
1824/2019 (Α.Δ.Α. : ΩΞΑΘ7Λ7-Ξ1Ω) εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» 
προϋπολογισμού 7.510.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που έγινε την 16/04/2019, και 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 54,66% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 3.470.797,66 €  (με 
το Φ.Π.Α.), ήτοι: 2.468.437,91 € για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 222.159,41 € για 
δαπάνη απροβλέπτων, 3.021,72 € για δαπάνη αναθεώρησης, για δαπάνη 105.411,33 € 
απολογιστικών και 671.767,29 € για Φ.Π.Α. 

 Στις 02/12/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, ύψους 
3.470.797,66 €  με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους 24 (είκοσι τέσσερεις) 
μήνες ήτοι έως τις 02/12/2021.  

 Με την με αριθμό 857904 - 23/12/2019 (Α.Δ.Α. : 65427Λ7-ΧΦΝ) Απόφαση της 
Προϊσταμένης Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 Με την με αριθμό 22983 – 07/10/2020 απόφαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. 
Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5064845 

 Με την με αριθμό 2577/2020 (Α.Δ.Α. : ΩΧ557Λ7-ΥΜ4) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε o 1ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης ΣΣΕ του 
έργου. 

 Στις 25/02/2021 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ποσού 
487.386,53 € (με Φ.Π.Α.)  

 Με την με αριθμό 2406/2021 – 26/10/2021 (ΑΔΑ : ΡΩ0Ψ7Λ7-5ΥΙ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και η σύναψη 
της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος  

 Με την από 01/11/2021 (ΔΤΕΠΑ 922849 – 02/11/2021) αίτηση της, η ανάδοχος εταιρεία 
ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος 

 Με την με αριθμό 900/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 
μας κοινοποιήθηκε με το 58752 – 23/12/2021 (ΔΤΕΠΑ 1105876 – 23/12/2021) έγγραφο 
του Ε.Σ. παρέχεται θετική γνωμοδότηση για την υπογραφή της 2ης Σ.Σ.Ε. 

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
   Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών του έργου του θέματος κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/02/2023 
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
   Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή των έργων αποχέτευσης ομβρίων 
στην περιοχή πέριξ της οδού Κωνσταντίνου Κανάρη στο Δήμο Αλίμου. Το αντικείμενο της 
παρούσας εργολαβίας έγκειται:   
1. Στην ολοκλήρωση του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΣΒ5 στις οδούς Κανάρη / Αριστοτέλους / 

Μεγίστης / Λεωφ. Ποσειδώνος, με αγωγό μήκους 1.055,6 m διαστάσεων από D1.20 m 
έως 7.00m x 1.00m.  

2. Στην εκτροπή του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΣΒ4 στο ύψος της οδού Αριστοτέλους, με 
αγωγό μήκους 132 m διαστάσεων 1.30m x 1.30m.  

3. Στο λοιπό τοπικό δίκτυο των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, όπως αυτό συμβάλλει 
στον Κεντρικό Συλλεκτήρα ΣΒ5 και στον υπό εκτροπή Κεντρικό Συλλεκτήρα ΣΒ4,  

4. Στην ανακατασκευή του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου η 
χωροθέτηση των συλλεκτήρων ΣΒ4 (ανοίγματος 1.30 m) και ΣΒ5 (ανοιγμάτων 4.00 m 
και 5.00 m) στις τοπικές οδούς Αριστοτέλους, Μεγίστης και Κανάρη (που έχουν εύρος 
οδοστρώματος 6.00 m) οδηγεί στην ανάγκη μετατόπισης και αποκατάστασης τοπικών 
αγωγών ακαθάρτων.  

 Τα τμήματα των οδών στα οποία κατασκευάζονται τα εν λόγω έργα είναι τα εξής: 
 Κανάρη, Αριστοτέλους, Μεγίστης  
 Λεωφ. Καλαμακίου (από οδός Θεμιστοκλέους) και Αριστοτέλους  
 Λεωφόρος Ποσειδώνος  
 Μάρκου Μπότσαρη, Φαν Βάικ, Καραϊσκάκη, Αθ. Διάκου από το ύψος της οδού 

Τσουκανέλη  
 Θουκυδίδου, Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Καραϊσκάκη  
 Φιλελλήνων, Νίκης, Ταξιαρχών από το ύψος της οδού Μεγίστης  
 Πολυνίκους, Μεγίστης, Λυσικράτους από το ύψος της Υψηλάντου  
 Παρθενώνος, Θησέως, Αρτέμιδος από το ύψος της Υψηλάντου  
 Μεγίστης, Ερεχθείου από το ύψος της οδού Καρυάτιδων  
 Γρ. Λαμπράκη, Αμμοχώστου από το ύψος της οδού Κυρήνειας  
 Μεγ. Σπηλαίου, Καρυάτιδων  
 Λεωφ. Καλαμακίου, Ακροπόλεως από το ύψος της οδού Κορνάρου  
 Χειμάρας, Φιλήμωνος από το ύψος της οδού Κορνάρου  
 Λευκωσίας από την οδό Κορδάτου έως Χειμάρας  
 Ερεχθείου από την λεωφ. Καλαμακίου έως Κανάρη  
 Λυσικράτους, Αρτέμιδος  
 Αλαμάνας, Μάνης από την οδό Καρυάτιδων  
 Χειμάρας από Ερεχθείου  
 Παλαμηδίου, Λυσικράτους  
 Ταξιαρχών, λεωφ. Καλαμακίου από Παλαμηδίου  
 Αλαμάνας, Νίκης από το ύψος της οδού Ταξιαρχών  
Το σύνολο των κατασκευών που προβλέπονται για την περιοχή είναι:  
 Συνολικός αριθμός νέων φρεατίων επίσκεψης για D ≤ 0.60 : 99  
 Συνολικός αριθμός νέων φρεατίων επίσκεψης για 0.60 ≤ D ≤ 1.40 : 47  
 Συνολικός αριθμός νέων φρεατίων ακαθάρτων προκατασκευασμένα : 23  
 Συνολικός αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής μονής σχάρας : 328  
 Συνολικός αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής διπλής σχάρας : 119  
 Συνολικός αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής τριπλής σχάρας : 9  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D500 : 3.550,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D600 : 900,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D800: 1.270,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D1000 : 215,00 m  
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 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων διαμέτρου D1200 : 400,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 1.50 x 1.50 : 445,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 2.00 x 1.80 : 180,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 1.30 x 1.30 : 170,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 4.00 x 1.50 : 176,80 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 5.00 x 1.00 : 50,00 m  
 Συνολικό μήκος κιβωτοειδών αγωγών διατομής 7.00 x 1.00 : 23,74 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων διαμέτρου D200 : 310,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων διαμέτρου D250 : 319,00 m  
 Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων διαμέτρου D315 : 50,00 m  
 
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
  Με το με αριθμό 52947 – 22/01/2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ έγινε αίτηση προς την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων προκειμένου για τη διενέργεια εκσκαφικών εργασιών στα 
πλαίσια του έργου του θέματος και η σχετική άδεια χορηγήθηκε με το από 18/02/2020 
έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας.  
  Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας με το με αριθμό 299307 - 13/05/2020 έγγραφό ΔΤΕΠΑ 
ενημέρωσε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων ότι το έργο του θέματος βρίσκεται 
σε διαδικασία ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» προκειμένου να 
προβεί στις καθ’ αρμοδιότητα ενέργειές της για την ενεργοποίηση του προβλεπόμενου 
Υποέργου 2 (αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες). Με το με αριθμό 61054 - 25/01/2021 
έγγραφό ΔΤΕΠΑ έγινε υπενθύμιση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων σχετικά 
με την εκκρεμούσα διαδικασία για την ενεργοποίηση του αρχαιολογικού Υποέργου (σύνταξη 
και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Εφορείας Αρχαιοτήτων και Περιφέρειας 
Αττικής, απόφαση εκτέλεσης εργασιών μέσω αυτεπιστασίας, πρόσληψη προσωπικού) 
καθώς και νέα υπενθύμιση με το 288204 - 12/04/2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ. Παρά τις οχλήσεις 
της Υπηρεσίας έως σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί το Υποέργο 2 με αποτέλεσμα οι δαπάνες 
που σχετίζονται με αρχαιολογικές εργασίες να καλύπτονται από το κονδύλι των 
απολογιστικών δαπανών του έργου.  
   Κατά την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Κανάρη 
και Θεμιστοκλέους εντοπίστηκαν αρχαιότητες οι οποίες απομακρύνθηκαν μετά από σχετική 
αδειοδότηση (σχετικά έγγραφα 273197 – 11/06/2021, 179241 – 14/03/2021, 87718 – 
03/03/2021 Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων). Οι απαιτούμενες αρχαιολογικές 
εργασίες (παρακολούθηση εκσκαφών, αποτύπωση και σωστική ανασκαφή για την 
απομάκρυνση αρχαιολογικών ευρημάτων), πέραν της καθυστέρησης στην πρόοδο του 
έργου για διάστημα τεσσάρων μηνών, επιβάρυναν το κονδύλι των απολογιστικών δαπανών 
του έργου.  
   Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την εξάντληση του κονδυλίου των απολογιστικών 
δαπανών (δαπάνη μισθοδοσίας αρχαιολόγου μηνός Οκτωβρίου) του έργου με συνέπεια να 
απαιτείται η σύναψη Σ.Σ.Ε. προκειμένου να περιλάβει την αναγκαία δαπάνη απολογιστικών 
εργασιών για τις εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω. Η Υπηρεσία, προκειμένου για τη 
συνέχιση των εργασιών, συνέταξε τον 2ο ΑΠΕ του έργου ο οποίος περιλαμβάνει την 2η 
Σ.Σ.Ε. με αποκλειστικό αντικείμενο το εκτιμώμενο κονδύλι απολογιστικών εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου.  
   Με την με αριθμό 2406/2021 – 26/10/2021 (ΑΔΑ : ΡΩ0Ψ7Λ7-5ΥΙ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της 2ης 
Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος. Με το 946206 – 09/11/2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ απεστάλη 
σχέδιο της 2ης Σ.Σ.Ε., μαζί με τα απαιτούμενα στοιχεία, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
προσυμβατικό έλεγχο το οποίο παρείχε θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε. με 
την 900/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου.   

ΑΔΑ: ΨΜ9Δ7Λ7-ΡΙΠ



 

 5 

  Ο Ανάδοχος υπέβαλε την 5/11/2021 (ΔΤΕΠΑ 935655 – 5/11/2021) Ειδική Δήλωση 
Διακοπής Εργασιών λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένης δαπάνης απολογιστικών εργασιών για 
την αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφών η οποία έγινε αποδεκτή με την 991261 – 
22/11/2021 απόφαση ΔΤΕΠΑ.  
   Για τη κατασκευή του αγωγού ομβρίων επί της λεωφόρου Ποσειδώνος είναι απαραίτητη η 
λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχεδιάστηκαν με 
σκοπό την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, την δημιουργία ικανού εργοταξιακού χώρου και 
την ασφαλή διέλευση των οχημάτων που κινούνται παραπλεύρως του σκάμματος και την 
ελαχιστοποίηση της όχλησης  στη κυκλοφορία των οχημάτων επί της λεωφόρου 
Ποσειδώνος.   
   Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων σύμφωνα με το από 857904 - 23/12/2019 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του 
έργου του θέματος, είχε εκτιμηθεί ως απαιτούμενος χρόνος το διάστημα των τεσσάρων (4) 
μηνών. Το πραγματικό όμως διάστημα που απαιτήθηκε ανήλθε σε δεκαπέντε (15) μήνες 
(υποβολή κυκλοφοριακής μελέτης από Ανάδοχο 48065 – 20/01/2021 – λήψη σύμφωνης 
γνώμης Δήμου Αλίμου, Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Π.Α. και 
εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιο 240268 – 02/04/2020 – έγκριση από 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 46154 – 19/04/2021) (καθυστέρηση έντεκα (11) μηνών). 
Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών επί της λεωφόρου Ποσειδώνος λόγω μη 
ύπαρξης εγκεκριμένης δαπάνης απολογιστικών εργασιών για την αρχαιολογική 
παρακολούθηση των εκσκαφών. 
   Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 12% του φυσικού αντικείμενου του έργου. 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, ο απαιτούμενος χρόνος για την 
εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών ανέρχεται σε δεκαεπτά μήνες (17) μήνες ο οποίος 
μειώνεται κατά τρείς (3) μήνες μετά την τροποποίηση της μελέτης του έργου (564036 – 
03/08/2020 απόφαση ΔΤΕΠΑ) όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής του αγωγού ομβρίων 
εγκάρσια της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Επομένως, το διάστημα των δεκατεσσάρων μηνών 
κρίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση του έργου με την επιφύλαξη του εντοπισμού 
σημαντικών ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  
     
Και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του 

άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, το δε διάστημα των δεκατεσσάρων (14) 

μηνών κρίνεται από την Υπηρεσία ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση 
του υπολοίπου φυσικού αντικειμένου του έργου. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

   Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/02/2023, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

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

 
   Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/02/2023, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

ΑΔΑ: ΨΜ9Δ7Λ7-ΡΙΠ



 

 6 

 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  
απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό  με 
την εξής παρατήρηση: «Σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι θα ακολουθούσαν καθυστερήσεις και ανυπαίτιες 
παρατάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιαζόταν. Η παρούσα εισήγηση 
αναφέρει ότι «έως σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 12% του φυσικού αντικείμενου 
του έργου». Το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας των 24 μηνών 
(από 2/12.19 έως 2.12.21) εκτελέστηκε μόνο το 12% δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες τόσο 
για τη βασιμότητα της προτεινόμενης ανυπαίτιας παράτασης των 14 μηνών όσο και για 
την τεκμηρίωση ότι εντός των χρονικών ορίων της προτεινόμενης παράτασης το έργο θα 
έχει ολοκληρωθεί. Θα ψηφίσουμε «λευκό». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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