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Συνεδρίαση 81η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 2673/2020
Στην Αθήνα, σήμερα 15-12-2020, 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: 957349 πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 10-12-2020.
Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης
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.
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
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Κατριβάνος Γεώργιος
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) 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 12 από τα 13 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, διότι την 31-12-2020 λήγουν οι αδειοδοτήσεις του έργου του θέματος και
προκειμένου να ανανεωθούν απαιτείται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ο
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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,
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.
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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.Το με αρ. 928994/01-12-2020 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
28. Το γεγονός ότι η ανάδοχος δεν προσκόμισε τα ζητηθέντα με το με 928994/01-12-2020
έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
29.Η με αρ. 951473/09-12-2020 γνωμοδότηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
30.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 τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2021.
ΕΠΕΙΔΗ
1. Κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, σφοδρή κακοκαιρία ή/και
απεργία έλαβαν χώρα στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, με αποτέλεσμα την χρονική
καθυστέρηση της πόντισης του αγωγού κατά 137 (98Χ7/5) ημερολογιακών ημερών:
Μήνας
Νοέμβριος 2019
Δεκέμβριος 2019
Ιανουάριος 2020
Φεβρουάριος 2020
Μάρτιος 2020
Απρίλιος 2020
Μάιος 2020
Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2020
Αύγουστος 2020

Εργάσιμες
Ημέρες
2,00
3,00
6,00
7,00
17,00
13,00
5,00
5,00
14,00
2,00

Ημερομηνίες κακοκαιρίας ή απεργίας
13/11 και 15/11
04-05/12 και 10/12
07-09/01, 16-17/01 και 28/01
05-07/02, 17/02 και 26/02
03-06/03, 10-11/03, 13/03, 16-20/03, 23-24/03 και 26-27/03
01-04/04, 06-09/04, 15/04, 22-24/04 και 30/04
07/05. 12/05.22/05 και 25-26/05
11-12/06 και 15-17-06
06-10/07, 13-17/07, 20-23/07 και 23/07
21/08 και 24/08
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Σεπτέμβριος 2020
Οκτώμβριος 2020
ΣΥΝΟΛΟ

18,00
6,00
98,00

02-03/09, 09-21/09 και 25-30/09
01-03/10, 08/10, 13/10 και 17/10

2. Ο Ανάδοχος υπέβαλε με την με αρ. 286/10-02-2020 Δήλωση Βλαβών στις αγκυροβολημένες
σωληvογραμμές σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/08. Η αποκατάσταση των βλαβών
σωληνογραμμών ήταν απολύτως απαραίτητη για να είναι εφικτή η εκτέλεση της πόντισης και
όπως είναι προφανές η διάρκεια των επισκευών καθυστέρησε ισόχρονα την εκτέλεση της
πόντισης του αγωγού, δεδομένου ότι πρόκειται για απρόβλεπτη εργασία που επηρεάζει άμεσα
την κρίσιμη διαδρομή του Έργου. Η συγκρότηση της επιτροπής έγινε την 11/03/2020, η
υποβολή της μεθόδου επισκευής έγινε την 30/03/2020, η δε έγκριση της μεθοδολογίας
επισκευής έλαβε χώρα την 30/04/2020 και άμεσα παραγγέλθηκαν τα υλικά επισκευής με χρόνο
άφιξης την 31/05/2020. Ωστόσο τα υλικά επισκευής έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση μόλις την
26η Ιουλίου, ενώ η εκτέλεση των επισκευών έλαβε χώρα μεταξυ της 27ης Ιουλίου 2020 και 15ης
Οκτωβρίου 2020.
Κατά συνέπεια για το διάστημα από τις 01/06/2020 έως και τις 15/10/2020, ο Ανάδοχος
δικαιούται ισόχρονη παράταση 136 ημερών για την συνολική προθεσμία του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος μετά το πέρας των επισκευών και στα πλαίσια των προαπαιτούμενων ελέγχων των
σωληνογραμμών πριν την πόντιση διαπίστωσε ότι η ροπή σύσφιξης των ενώσεων είχε μειωθεί
κατά μέσο όρο 25%, δηλαδή από 560 Nm (της αρχικής σύσφιξης) σε 420 Nm (άνω της
σuστηνόμενης ροπής των 245 Nm για την στεγανότητα από τον προμηθευτή των υλικών), που
δύναται να αποδοθεί στην εναλλαγή των διαφορικών θερμοκρασιών, στην οποία συνεχώς
υποβαλλόντουσαν οι σωληνογραμμές κατά την μακρόχρονη παραμονή τους στην επιφάνεια της
θάλασσας. Για λόγους ασφαλείας του αγωγού κατά την πόντιση, ο Ανάδοχος επανέφερε την
ροπή σύσφιξης στα 600 Nm μεταξύ της 19/10 και της 20/11/2020 . Είναι σαφές ότι η
απρόβλεπτη εργασία επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του Έργου και κρίθηκε απαραίτητη για
την ποιοτική διασφάλιση του Έργου.
Κατά συνέπεια για το διάστημα από τις 19/10/2020 έως και τις 20/11/2020, ο Ανάδοχος
δικαιούται ισόχρονη παράταση 32 ημερών για την συνολική προθεσμία του Έργου.
4. Οι εργασίες μετακινήσεις των Ο.Κ.Ω. ολοκληρώθηκαν την 19-02-2020, ήτοι 78 ημέρες μετά την
αρχικά προβλεφθείσα από τον ανάδοχο ημερομηνία της 03-12-2019 και δεδομένου ότι
σύμφωνα με τον πίνακα της παρ.1 το ίδιο χρονικό διάστημα δεν ήταν δυνατό να γίνουν εργασίες
πόντισης λόγω κακοκαιρία ή απεργίας για 23 ημέρες (17 εργΧ7/5=23), ο Ανάδοχος δικαιούται
παράταση συνολικής προθεσμίας κατά 78 – 23 = 55 ημέρες.
5. Ο ανάδοχος δεν προσκόμισε αναλυτικό πίνακα με τις εργασίες και τις ενέργειες που απομένουν
(εργασίες, αδειοδοτήσεις, εκπαίδευση προσωπικού,
άφιξη ειδικού τεχνικό προσωπικό,
παραγγελίες υλικών κλπ) για την ολοκλήρωση του θαλάσσιου αντικειμένου του έργου, όπως
του ζητήθηκε με το με αρ. 928994/01-12-2020 έγγραφο του ΤΥΕΛΕ.
6. Με την από 24-11-2020 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής
προθεσμίας, την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά επτακόσιες
τριάντα μία (731) ημέρες δηλαδή μέχρι 01-01-2023.
7. Η Υπηρεσία κρίνει ότι διάστημα των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών (137+136+32+55 =
365) κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
8. 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.
9. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αρ. 951473/09-12-2020 γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης
παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες,
ήτοι μέχρι την 31-12-2021.
10. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. 3711_2020/10-12-2020
έγγραφό της διατύπωσε τη θετική .γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής
προθεσμίας του έργου κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2021.
11. 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.
12. Βάσει του άρθρου 78 του Ν.4313/2014, η έγκριση επί του αιτήματος παράτασης από τον
ανάδοχο δίνεται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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 τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, ήτοι μέχρι 31-122021, «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 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 εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 30-9-2021, «με αναθεώρηση»,
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
➢ 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: «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι θεωρούμε ότι η καθυστέρηση του έργου
οφείλεται στην μη πόντιση του αγωγού στο διάστημα από 21/9/2020 έως 10/10/2020,
όπως προβλεπόταν στην υπ᾽ αρ. 1775/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θεωρούμε δε αναγκαίο γραφτεί στην Απόφαση ότι η παράταση ολοκλήρωσης του
έργου δίδεται υπό τον όρο ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης
πέραν της νόμιμης αναθεώρησης»
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το
αναπληρωματικό μέλος κ. Κατριβάνος Γεώργιος υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση
με την εξής παρατήρηση: «Ένα εμβληματικό, πρωτότυπο και απολύτως απαραίτητο
έργο, το οποίο η παράταξή μας ξεκίνησε το 2014 μετά από μεγάλη προετοιμασία και
αγώνα, κινείται με «ρυθμούς χελώνας» αφού η πόντιση του αγωγού που ήταν
προγραμματισμένη για τις αρχές Οκτωβρίου, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, και πλέον
οδηγείται σε άγνωστη ημερομηνία και πάντως -με βάση τις καιρικές συνθήκες- το
πιθανότερο είναι να ολοκληρωθεί την άνοιξη, με ότι αυτό συνεπάγεται για την συνολική
πρόοδο του έργου. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση 2 ετών -μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2023- είναι απολύτως αποκαλυπτικό ότι η πορεία του έργου δεν πάει
καθόλου καλά και ότι όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν ανατραπεί προς το χειρότερο. Το
γεγονός ότι η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας εισηγήθηκε 1 χρόνο παράταση
δεν μας δημιουργεί κανέναν εφησυχασμό, αντιθέτως ηχεί ως «καμπανάκι κινδύνου» για
το έργο, δεδομένου του αιτήματος του αναδόχου για διπλάσιο χρόνο παράτασης. Είναι
σαφές ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση και
χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Ήδη έχει εγκριθεί αποζημίωση για
θετικές ζημιές, με επιπλέον καταβολή πλέον του 1.532.000 ευρώ στον ανάδοχο
(ζητούσε 3.690.000 ευρώ!-διεκδικεί το υπόλοιπο!), εντελώς αναιτιολόγητα και με λάθος
υπολογισμούς που κακώς επιβαρύνουν την Περιφέρεια Αττικής -απόφαση που
καταψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Με αυτά τα δεδομένα και επειδή η Αίγινα δεν
μπορεί να περιμένει τον Αγωγό που «όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει», διαφωνήσαμε
με την εισήγηση για παράταση ενός έτους, αντιπροτείνοντας μικρότερη παράταση, μέσα
στην οποία ο ανάδοχος μπορεί κατά την εκτίμησή μας να ολοκληρώσει το εμβληματικό
αυτό έργο. Εντέλει, ψηφίσαμε -και δόθηκε- 9 μήνες παράταση και σε κάθε περίπτωση
δηλώνουμε ότι θεωρούμε απολύτως απαράδεκτη οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση
αποζημιώσεων και δεν θα δεχθούμε καμία νέα επιβάρυνση. Καλούμε τη διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής να ασχοληθεί σοβαρά με την πορεία του έργου και την τεχνική
υπηρεσία να ελέγχει καθημερινά την πρόοδο των εργασιών για να μην γίνει καταλήξει
«γεφύρι της Άρτας»».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει
λευκό, με την εξής παρατήρηση: «Στην 54η συνεδρίαση της Οικ. Επ. ψηφίσαμε λευκό
αναπτύσσοντας τις παρατηρήσεις μας τόσο πάνω σε ελλείψεις της εισήγησης, όσο και
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στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν κάποια στοιχεία που παρουσίασε η
Υπηρεσία. Το ίδιο και στην παρούσα εισήγηση. Για παράδειγμα: Ζητείται η παράταση
κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, επειδή υπήρξε χρονική καθυστέρηση της
πόντισης του αγωγού κατά 137 (98Χ7/5) ημερολογιακές ημέρες λόγω σφοδρής
κακοκαιρίας ή/και απεργίας που έλαβαν χώρα στην περιοχή εκτέλεσης των έργων και
αναφέρει μεταξύ άλλων: 14 ημέρες τον Ιούλιο και 18 ημέρες τον Αύγουστο»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατριβάνος Γεώργιος
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