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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2002/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 49ο  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 
1.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), αναδόχου οικονομικού φορέα «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εργολαβία ΑΠ 88, με κωδικό ΟΠΣ 5001108, αναδόχου «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού  
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018). 

3. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει 
τη σύμβαση του έργου [Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»]. 

4. Το Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».  

5. Το Ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 197/Α/12-
10-2020). 

6. Την υπ’ αριθ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ).  

7. Την υπ’ αριθ. 624277/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
ισχύος των υπ’ αριθμ. 498816/2-9-2020 «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής», 
499022/2-9-2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και 696452/5-11-2020 «Ορισμός Θεματικών 
Αντιπεριφερειαρχών» Αποφάσεών του (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-11Ο).  

8. Την υπ’ αριθ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020).  

9. Την υπ’ αριθ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)» (ΦΕΚ 3353 Β /26-7-2021).  

10. Την υπ’ αριθ. 23612/11-1-2022  Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ 
9/Τεύχος ΥΟΔΔ/ 12-1-2022). 

11. Την υπ’ αριθ. 809239/26-08-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 764/Τεύχος ΥΟΔΔ/26-8-2022). 

12.  Τη με αρ. πρωτ. 4931/19-12-2016 Απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001108. 

13. Τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 
1208/03-06-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την  υπ’ αριθ. 1652/25-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος και 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 
1.600.000,00  (με Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» 
με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου 66,31%, το 
οποίο αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 789.205,97 € (με Φ.Π.Α.). 
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15. Την από 01-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΦΝ7Λ7-Ζ35) Σύμβαση Κατασκευής Έργου. 
16. Τη με αριθμό 1076/29-06-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ.Ε.Α.Π.) περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου (ΑΔΑ: 7ΥΥΓ7Λ7-ΔΥΑ). 

17. Τη με αριθμό 3528/17 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου. 

18. Την από 29-6-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου (ΑΔΑ:ΨΔ5Δ7Λ7-ΝΗΤ, ΑΔΑΜ: 
18SYMV003324939). 

19. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 644/15-3-2019 Απόφαση Δ.Ε.Α.Π. περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του 
έργου (ΑΔΑ: 6ΡΙ97Λ7-ΥΞΚ). 

20. Την υπ’ αριθ. 1862/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί 
έγκρισης της σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 
4ο Α.Π.Ε (ΑΔΑ: ΨΓ577Λ7-ΤΡΘ). 

21. Την από  27/ 12/ 2019 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου (ΑΔΑ: 78ΑΝ7Λ7-13Π, 
ΑΔΑΜ:  19SYMV006124400). 

22. Το γεγονός ότι η τελική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών του έργου μετά τη με αριθ. 
57/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ορίστηκε η 28η 
Φεβρουαρίου 2021 (ΑΔΑ: 91ΡΥ7Λ7-ΤΥ0). 

23. Τη με αριθ. πρωτ. 186508/8-3-2021 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα 
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) που 
αφορά στην εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωση των εργασιών του έργου με τη 
σχετική έκθεση της επίβλεψης (το υπηρεσιακό σημείωμα με αριθ. πρωτ. ΥΣ.323/4-3-2021). 

24. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υποβλήθηκε από την ανάδοχο την 11η Μαρτίου 2021, 
υπογράφηκε αρμοδίως και κοινοποιήθηκε από το Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 
(Δ/σα Υπηρεσία) στην Προϊσταμένη Αρχή (αριθ. πρωτ. 335460/27-4-2021 έγγραφο του Τμ. 
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων). 

25. Τη με αριθ. πρωτ. 228590/23-3-2021 Απόφαση Δ.Ε.Α.Π. με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος  Α.Π.Ε. 
(τακτοποιητικός) του έργου με συνολική δαπάνη 1.150.483,14€ πoυ αναλύεται ως εξής: α). 
συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης  782.771,43€ εκ των οποίων: δαπάνη για εργασίες 
με Γ.Ε.& Ο.Ε. 323.764,31€, Απολογιστικά Ο.Κ.Ω. με Γ.Ε. +Ο.Ε. 89.850,09€, Αρχαιολογία με 
Γ.Ε. +Ο.Ε. 219.152,88 €, περικοπή λόγω ειδικής διαταγής 1.500,00€ και δαπάνη για Φ.Π.Α. 
151.504,15€ ήτοι μειωμένη κατά 6.434,54€ σε σχέση με αντίστοιχη αρχική δαπάνη 
(789.205,97€), β). συνολική δαπάνη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης 86.498,62 € εκ των 
οποίων: απολογιστικά Αρχαιολογίας 69.756,95€ και δαπάνη Φ.Π.Α. 16.741,67€  ήτοι 
μειωμένη κατά 301,38€ σε σχέση με την αντίστοιχη αρχική δαπάνη της εν λόγω σύμβασης 
(86.800,00€) και γ). συνολική δαπάνη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης 281.213,09€ εκ 
των οποίων: δαπάνη για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 76.893,29€, Απολογιστικά με Γ.Ε. +Ο.Ε. 
(18%) 149.891,47€ και δαπάνη Φ.Π.Α. 54.428,34€ ήτοι μειωμένη κατά 1.926,60€ σε σχέση 
με την αντίστοιχη αρχική δαπάνη της εν λόγω σύμβασης (283.175,69€) (ΑΔΑ: 6ΨΩΣ7Λ7-
ΕΟΞ). 

26. Το με αρ. πρωτ. 435932/31-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 
(Δ/σα Υπηρεσία του έργου) προς τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
(Προϊσταμένη Αρχή) με το οποίο ζητείται η σύσταση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής 
των εργασιών του έργου αποστέλλοντας συνημμένα τη βεβαίωση περαίωσης με την 
εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών καθώς και το μητρώο του έργου. 

27. Τη με αριθ. πρωτ. 517288/22-6-2021 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου του 
θέματος (ΑΔΑ: ΨΝΜΠ7Λ7-ΔΒ6). 

28. Το από 31-8-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου το οποίο 
υπεβλήθη από την Πρόεδρο της ορισθείσας Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής με το από 
31-8-2021 υποβλητικό έγγραφο (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 822390 /31-8-2022). 

 
Και επειδή: 

1. Το από 31-8-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου που 
αναφέρεται στο θέμα, έχει συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη 
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σύμβαση του υπόψη έργου και έχει υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου 
χωρίς επιφύλαξη. 

2. Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο, η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής με βάση τα 
στοιχεία της εργολαβίας, την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση από το Τμ. Κατασκευών 
Υδραυλικών Έργων (Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου), τα κατασκευαστικά σχέδια τον κατά το 
δυνατόν ποσοτικό έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και το σποραδικό έλεγχο κατά το 
εφικτό που διενήργησε επί τόπου του έργου διαπίστωσε ότι τα έργα κατασκευάστηκαν 
σύμφωνα με τις  εγκεκριμένες μελέτες, τους κανόνες της τέχνης και τις συμβατικές 
υποχρεώσεις της αναδόχου και παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες στα πλαίσια της 
υπόψη εργολαβίας, ποσοτικά και ποιοτικά όπως αυτές εγκρίθηκαν αρμοδίως και 
συμπεριελήφθησαν στην εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3669/08. 

3. Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι για το έργο έχουν καταρτισθεί τα από 11-11-2016  
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) που 
εγκρίθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 985/7-12-2016 Απόφαση Δ.Κ.Υ.Ε. και ότι έχει καταρτιστεί ο 
τελικός Φ.Α.Υ. σύμφωνα με την  § 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 όπως τροποποιήθηκε με 
τη με αριθ. 14867/825/9-5-2014 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας 
και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 1241/15-5-2014). 

4. Έχουν εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 186508/8-3-2021 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουσας 
Υπηρεσία (Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας) και σχετική έκθεση της επίβλεψης του έργου (υπηρεσιακό σημείωμα με αριθ. 
πρωτ. ΥΣ.323/4-3-2021) που αφορούν στην εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωση 
των εργασιών. 

5. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε από την ανάδοχο την 11η Μαρτίου 2021, 
υπογράφηκε αρμοδίως και κοινοποιήθηκε από το Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 
(Δ/σα Υπηρεσία) στην Προϊσταμένη Αρχή (αριθ. πρωτ. 335460/27-4-2021 έγγραφο του Τμ. 
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων). 

6. Με το με αρ. πρωτ. 435932/31-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών 
Έργων (Δ/σα Υπηρεσία του έργου) προς τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
(Προϊσταμένη Αρχή) απεστάλη συνημμένο μαζί με τη βεβαίωση περαίωσης και την 
εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών, το μητρώο του έργου. 

7. Με το με το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 815825/30-8-2022 έγγραφο της αναδόχου του έργου 
υπεβλήθησαν τα κατασκευαστικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία ετέθησαν υπόψη 
της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής. 

8. Στα πλαίσια του έργου του θέματος έχουν συναφθεί η 1η συμπληρωματική σύμβαση του 
έργου  ποσού 327.336,79 € (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει  συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο 263.981,28 €  και Φ.Π.Α. (24%) 63.355,51 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV003324939), 
ημερομηνία υπογραφής: 22-6-2018) και η 2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου  ποσού 
283.175,69 €  (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει  συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 228.367,49 
€  και Φ.Π.Α. (24%) 54.808,20 € (ΑΔΑΜ: 19SYMV006124400). 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2  του Ν. 4735/2020, για τις 
συμβάσεις με τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, το πρωτόκολλο 
παραλαβής εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της. 

10. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής στο υπόψη Πρωτόκολλό της, προτείνει η 
προσωρινή παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική, δυνάμει του γεγονότος ότι έχει 
παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των εργασιών του έργου (28-5-2022)  σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Παρ. 2 του Άρθρου 75 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με την 
οποία αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.  

 
                                                 Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
  1.  Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ 
ΦΑΣΗ», εργολαβία ΑΠ 88 προϋπολογισμού 1.600.000,00  € (με τον Φ.Π.Α.), αναδόχου οικονομικού 
φορέα ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως συντάχθηκε και υπεγράφη από την 
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Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, την επίβλεψη του έργου και ανεπιφύλακτα από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του αναδόχου οικονομικού φορέα και 
2. Το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου να 
θεωρηθεί και ως Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής με βάση το σκεπτικό/ πρόταση της 
Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των 
εργασιών του έργου και  σύμφωνα με την Παρ. 2 του Άρθρου 75 του Ν. 3669/08 αν η προσωρινή 
παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή 
και οριστική παραλαβή. 
 

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

 
  1. Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – 
Β΄ ΦΑΣΗ», εργολαβία ΑΠ 88 προϋπολογισμού 1.600.000,00  € (με τον Φ.Π.Α.), αναδόχου 
οικονομικού φορέα ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως συντάχθηκε και 
υπεγράφη από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, την επίβλεψη του έργου και 
ανεπιφύλακτα από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου οικονομικού φορέα και 

2.  Το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου να 
θεωρηθεί και ως Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής με βάση το σκεπτικό/ πρόταση της 
Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
των εργασιών του έργου και  σύμφωνα με την Παρ. 2 του Άρθρου 75 του Ν. 3669/08 αν η 
προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται 
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 
 
➢ 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 αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή  δηλώνει λευκό 

με την παρατήρηση: «Πρόκειται για έργο, για το οποίο έχουν ήδη εγκριθεί 5 Ανακεφαλαιωτικοί 
Πίνακες Εργασιών και 2 συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 610,5 χιλ. € (με το ΦΠΑ), όταν το 
αρχικό συμβατικό ποσό είναι 789,2 χιλ. € (υπέρβαση κατά 77%!). Επιπλέον έχουν εγκριθεί 9 
παρατάσεις, ανυπαίτιες για τον ανάδοχο και οι οποίες, με βάση τα εισηγητικά κείμενα της 
υπηρεσίας, οφείλονταν «σε απρόβλεπτες καταστάσεις, που προέκυψαν το τελευταίο χρονικό 
διάστημα και σχετίζονται με την δυσχέρεια εξεύρεσης προσωπικού και υλικών, εξαιτίας της 
πανδημίας COVID-19, τις καιρικές συνθήκες του τρέχοντος χρονικού διαστήματος καθώς και την 
ανάγκη υπερπήδησης υφισταμένων δικτύων ΟΚΩ». Παρακολουθώντας την εξέλιξη του εν λόγω 
έργου έχουμε καταψηφίσει τις παρατάσεις αναπτύσσοντας αναλυτικά και τεκμηριωμένα τους 
προβληματισμούς της. Καλούμαστε σήμερα, 4 χρόνια μετά το πέρας της αρχικής συμβατικής 
προθεσμίας ενός έργου του ενάμισι χρόνου (με έναρξη την 1.11.16 και λήξη την 1.5.18) να 
αποδεχτούμε «το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου 
να θεωρηθεί και ως Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής με βάση το σκεπτικό/ πρόταση της 
Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
των εργασιών του έργου».  
Ως προς το εφεύρημα αυτό σημειώνουμε: 

• Αποτελεί «σχήμα οξύμωρο», στην προκείμενη περίπτωση, να ενεργείται η οριστική 
παραλαβή (περί αυτού πρόκειται) κατά τη διαδικασία διενέργειας της προσωρινής(!) παραλαβής 
και όχι το αντίστροφο, με την ειδική προς τούτο διαδικασία που ορίζει η σχετική τεχνική 
νομοθεσία, όλη η μέχρι σήμερα πρακτική αλλά και η κοινή λογική. 

• Δεν εξηγείται για ποιο λόγο η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μετέβη επί τόπου του έργου 
στις 17.6.22, ένα χρόνο μετά τη συγκρότησή της(!), στις 22.6.21.  
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• Δεν εξηγείται για ποιο λόγο ο τίτλος του θέματος παραποιεί την ουσία, που δεν είναι μόνο η 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής αλλά και της Οριστικής Παραλαβής και 
μάλιστα χωρίς τη σύνταξη του κατά νόμο σχετικού Πρωτοκόλλου;». 

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

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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