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Ορθή Επανάληψη 

   
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.  2010/2022 
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 58ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», συμβατικής δαπάνης 
21.744.073,01 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΕ. 
 
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. 
 

ΑΔΑ: 69ΖΤ7Λ7-Ρ9Ρ



 

 2 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] 

4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).   

5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ)». 

6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις».  

7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

11. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

12. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
14. Την υπ’ αριθ. 1996/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ. 

15.  Το από  21/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. 
16. Την με αρ. 697/20-03-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 26 (είκοσι έξι) ημέρες 
για την υποβολή της γεωφυσικής έρευνας. 

17. Την με αρ. 864/03-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η συμπλήρωση της υπ αρ 697/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
η παράταση “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγρ.8α του άρθρου 48 του 
Ν.3669/2008, της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης 
Εφαρμογής και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών: α) της υποβολής της γεωφυσικής 
έρευνας του θαλάσσιου πυθμένα β) της πλήρους τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του 
θαλάσσιου πυθμένα γ) της προσκόμισης του συνόλου των σωλήνων στο χώρο του έργου και δ) 
της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και ερματισμού των σωλήνων, ως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 8.2.2. της Ε.Σ.Υ.για την υποβολή α) της γεωφυσικής έρευνας του 
θαλάσσιου πυθμένα, β) πλήρους τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του θαλάσσιου 
πυθμένα γ) της προσκόμισης του συνόλου των σωλήνων στο χώρο του έργου και δ) της 
ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και ερματισμού των σωλήνων, ως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 8.2.2. της Ε.Σ.Υ. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ». κατά 26 ημέρες. 

18. Την με αρ. 2502/11-09-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της: 

Α. Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής την 26-8-2018), Στ΄ 
Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Αποθήκευση σωλήνων σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο, 
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έως την 17-11-2018) και Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και 
θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού έως την 14-1-2019) κατά 63 ημερολογιακές ημέρες.  

Β συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 63 ημερολογιακές ημέρες, 
ήτοι μέχρι τις 15-02-19 ολοκλήρωση πόντισης του αγωγού και παροχής του νερού και μέχρι τις 
23-6-2019 ολοκλήρωσης των εργασιών προστασίας του αγωγού. 

19. Την με αρ. 236/01-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε  

Α. η αποκλειστική τμηματική προθεσμία (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής) έως την 7-2-2019 και η Ζ΄ 
Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευσητου 
αγωγού), έως την 27-6-2019, ήτοι κατά 164 ημερολογιακές ημέρες.  

Β. η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 164 ημερολογιακές ημέρες 
μέχρι τις 31-12-2019. 

20. Την με αρ. 934/08-04-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», αναδόχου 
Α.Ε., καθώς και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικής δαπάνης 
(Αρχική & Συμπληρωματική) 21.744.073,01 € με Φ.Π.Α.  

21. Την από 19-06-2020 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ποσού 917.537,42€ με ΦΠΑ 
22. Την με αρ. 1683/27-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε παράταση της: 
23. Α. Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής την 23-4-2019) και της 

Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του 
αγωγού έως την 10-9-2019) ήτοι κατά 75 ημερολογιακές ημέρες. 

24. Β της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 75 ημερολογιακές 
ημέρες μέχρι τις 15-3-2020. 

25. Την με αρ. 334/11-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες ενενήντα μία (291) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2020. 

26. Την από 24-11-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
του θέματος κατά επτακόσιες τριάντα μία (731) ημέρες , ήτοι μέχρι  01-01-2023. 

27. Την με αρ. 2673/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) μήνες , ήτοι μέχρι την 30-
9-2021 

28. Το με αρ.3711-2020 /10-12-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, με 
το οποίο διατύπωσε τη θετική.γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2021. 

29. Την με αρ. 302 /15-2-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα τέσσερες ημέρες , ήτοι 
μέχρι την 23-6-2022. 

30. Την από 10-5-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
του θέματος κατά εκατόν εννέα ημέρες , ήτοι μέχρι  10-10-2022. 

31. Την με αρ. 1219 /7-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν εννέα ημέρες , ήτοι μέχρι την 
10-10-2022. 

32. Την από 6-9-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
του θέματος κατά εννενήντα ημέρες , ήτοι μέχρι  8-1-2023. 

33. Την αρ.πρωτ. 849000 /7-9-2022 εισήγηση της Δ/νσας Υπηρεσίας 
34. Το με αρ.πρωτ.                    έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, με το 

οποίο διατύπωσε τη θετική .γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 8-1-2023. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

 
1. Κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα,με  αποτέλεσμα την χρονική 
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καθυστέρηση της πόντισης του αγωγού κατά (64χ7/5)=90 ημερολογιακών ημερών 
 

Μήνας Εργάσιμες 
Ημέρες 

Ημερομηνίες κακοκαιρίας  

Απρίλιος 2022 8 1,8,9,11,16,18,29 και  30 Απριλίου 2022 

Μάιος 2022 10 6,7,9,10,12,19,20,21,23,28 και 30  Μαίου2022 

Ιούνιος 2022 14 2,3,8,9,10,11,20,21,23,24,25,28,29 και 30 Ιουνίου 2022 

Ιούλιος 2022 16 4,5,9,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,28,29 και 30 Ιουλίου 
2022  

Αύγουστος 2022 16 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,22,23,24,27  και 30 Αυγούστου 2022 

ΣΥΝΟΛΟ 64  

 
 

2. Με την από 6-9-22 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας, 
την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ,ήτοι 
μέχρι 8-1-2023. 

3. Η Υπηρεσία κρίνει ότι  το διάστημα των  64ημέρεςχ7/5=90ημερών ,ήτοι μέχρι 8-1-2023 
κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση του έργου 

4. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 
8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 

5. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. πρωτ.          έγγραφό της 
διατύπωσε τη θετική .γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 8-1-2023.  

6. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για 
την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου 
Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», αναδόχου εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡ.Σ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, κατά ενενήντα (90)) ημέρες, ήτοι μέχρι 8-1-2023, «με αναθεώρηση», 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου 

Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», αναδόχου εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡ.Σ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, κατά ενενήντα (90)) ημέρες, ήτοι μέχρι 8-1-2023, «με αναθεώρηση», 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος υπερψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: ««Η ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου του 
υποθαλάσσιου αγωγού Αίγινας που ξεκίνησε η παράταξή μας, πάει από αναβολή σε αναβολή με 
συνεχείς καθυστερήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οδηγούμεθα σε νέα παράταση μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2023, περισσότερο δηλαδή χρόνο από όσο είχε ζητήσει ο ίδιος ο ανάδοχος 
στις 24 Νοεμβρίου του 2020 – όπως είχα σημειώσει εξαρχής. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η 
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής απέτυχε να προχωρήσει σωστά το έργο, το οποίο πρέπει να 
παραδοθεί και να λειτουργήσει ολοκληρωμένο επιτέλους». 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή  καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Το έργο έχει εξελιχθεί σε σήριαλ ανυπαίτιων 
παρατάσεων τις οποίες η υπηρεσία αποδέχεται με ανεπαρκείς τεκμηριώσεις καταλήγοντας σε 
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νέες προθεσμίες, που η ίδια η εξέλιξη του έργου τις διαψεύδει. Έτσι και τώρα, η εισήγηση μας 
παρουσιάζει μία από τα ίδια και πάλι, Στην 24η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής 
καταψηφίσαμε σημειώνοντας: «ελπίζουμε πως η επόμενη παράταση δεν θα επικαλείται σφοδρή 
κακοκαιρία κατά την περίοδο του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου!» Κι όμως, αυτό ακριβώς 
συμβαίνει, καθώς προτείνεται λόγω «κακοκαιρίας» ανυπαίτια παράταση 90 ημερολογιακών 
ημερών  (απώλεια 64 ημερών εργασίας), από τις οποίες οι 64 ημερολογιακές ημέρες (απώλεια 
46 ημερών εργασίας) αφορούν στους πιο πάνω 3 μήνες!Η παρούσα εισήγηση αναπαράγει 
στοιχεία που είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες φάσεις του εν λόγω έργου και επικαλείται 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών μετά τις πυρκαγιές, 
αλλά και το πέρασμα του ακραίου φυσικού φαινομένου «Μπάλλος». Η ουσιαστική και όχι κατ’ 
επίφαση ανησυχία για αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων αναγκών απαιτεί ειδικό, ολοκληρωμένο 
σχέδιο με αναλυτική εισήγηση.  
Εντέλει, με τον υπόψη προς έγκριση 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το αρχικό συμβατικό 
ποσό των 2.755.000 € (χωρίς το ΦΠΑ) εκτινάσσεται στα 3.939.535 € (χωρίς το ΦΠΑ), αύξηση 
43,00%, απαράδεκτα υψηλή. Πολύ δε περισσότερο που αφορά σε αρχικό συμβατικό ποσό 
«φουσκωμένο», καθώς προέκυψε με πολύ χαμηλή έκπτωση (30,26%) εξαιτίας της διαδικασίας 
ανάθεσης (με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης). 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

 
 

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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