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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 5η
Απόφαση υπ’ αριθ. 236/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 01-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 μ.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 29187 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 29-01-2019.
Θέμα 8ο
Εισήγηση παράτασης συνολικής και τμηματικών προθεσμιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», συμβατικής
δαπάνης 20.826.535,59 Ευρώ με το Φ.Π.Α. αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.».
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Νερούτσου Μαρία
 Τσούπρα Ιωάννα
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Δημάκος Δημήτριος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη
Ασημακοπούλου .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 15239/24/01/2019 εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ. Πειραιά και Νήσων , στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3 όπως ισχύει.
2. Τον Οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Π.Δ.
145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010 ).
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3. 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).
4. 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».
5. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 1116/Α/18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημόσιων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
6. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018).
7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
8. Την υπ’ αριθ. 1996/2017 (Συνεδρίαση 42η 28-7-2017) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.».
9. Το από 21/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α.
10. Τη με αρ.697/2018 (συνδρ.16η/20-3-2018, ΑΔΑ:Ω67Ξ7Λ7-4Τ9) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26
ημερολογιακών ημερών στην ενδεικτική τμηματική προθεσμία της υποβολής της γεωφυσικής
έρευνας και όχι του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
11. Την με αρ. 864/2018 (συνδρ.18η/3-4-2018, ΑΔΑ:7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 26
ημερολογιακών ημερών για την τμηματική προθεσμία της υποβολής της γεωφυσικής έρευνας
του πυθμένα και των τεσσάρων ενδεικτικών τμηματικών
προθεσμιών της πλήρους
τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του θαλάσσιου πυθμένα, της προσκόμισης του συνόλου
των σωλήνων στο χώρο του έργου και της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και
ερματισμού των σωλήνων, χωρίς να υπολογιστεί ότι η παράταση αυτή πρέπει να μεταθέσει
αντίστοιχα και τη συνολική προθεσμία του έργου.
12. Την αρ. πρωτ. 1144/4-6-2018 αίτηση του αναδόχου με αίτημα έγκρισης παράτασης συνολικής
προθεσμίας κατά 47 εργάσιμες ημέρες (ήτοι 63 ημερολογιακές ημέρες), και 26 ημερολογιακές
ημέρες, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην 864/3-4-2018 απόφαση της Ο.Ε. καθώς και των
τμηματικών προθεσμιών (αποκλειστικής και ενδεικτικών) του έργου κατά 63 ημερολογιακές
ημέρες που αφορούν τη μελέτη εφαρμογής, την αποθήκευση σωλήνων και τον ερματισμό,
καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού).
13. Τη με αρ.1786/29-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την
οποία απαιτείται η δοθείσα παράταση των 26 ημερολογιακών ημερών να απορροφηθεί μέσα
στη συνολική προθεσμία του έργου και να εξεταστεί εκ νέου από την Υπηρεσία το αίτημα
παράτασης κατά εξήντα τρείς (63) ημέρες.
14. Την αρ.1827/3-8-2018 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των μη
ολοκληρωμένων εργασιών των τμηματικών προθεσμιών κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, 3
ημερολογιακές ημέρες (λόγω απεργίας της Π.Ν.Ο.) και 15 ημερολογιακές ημέρες για την σύνταξη
της Ειδικής Οικολογικής Μελέτης, λόγω του ότι ο αγωγός διέρχεται εντός της ορισθείσας την 15-122017 περιοχή Natura περί την νήσο Λαγούσα και κατά συνέπεια της συνολικής προθεσμίας κατά
(120+3+15=138) ημερολογιακές ημέρες.
15. Την με αρ. 2502/ 11-9-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με
την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 63 ημερολογιακές ημέρες: της Αποκλειστικής
τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 26-8-2018 (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής), της ΣΤ’ Ενδεικτικής
Τμηματικής Προθεσμίας μέχρι την 17-11-2018 (Αποθήκευση σωλήνων σε κατάλληλο εργοταξιακό
χώρο), της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια
αποθήκευση του αγωγού) μέχρι 14-1-2019 και της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις
23/6/19.
16. Την αρ.2841/7-12-2018 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των
σχετικών εναπομεινάντων τμηματικών προθεσμιών κατά (192+11+21+46)=270 ημέρες και της
συνολικής προθεσμίας κατά (270+26) = 296 ημέρες δηλαδή το πέρας της Αποκλειστικής
Τμηματικής Προθεσμίας είναι μέχρι τις 22/5/2019, το πέρας της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής
προθεσμίας μέχρι τις 11/10/2019 και το πέρας της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις
14/4/2020.
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17. Την από 31-8-2018 ένσταση του αναδόχου ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών κατά της αρ. 1786/29-6-2018 Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, με την
οποία ζητά την ακύρωση, ή τροποποίηση της .
18.Την με αρ.πρωτ.ΑΤΝΣΥ/οικ.142/3-12-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με την οποία έγινε μερική αποδοχή για το αίτημα που αφορά την παράταση των
26 ημερών, οι οποίες θα προστεθούν στη συνολική προθεσμία του έργου.
19 Ο ανάδοχος υπέβαλε την αρ. 2910/14-12-2018 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, κατά της παράλειψης έκδοσης Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, με την
οποία ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης παράλειψης και της εξ αυτού του λόγου
τεκμαιρόμενης απόρριψης της αρ.1827/2-8-2018 αίτησης του περί χορήγησης παράτασης
προθεσμίας με αναθεώρηση και να αναγνωριστεί ότι δικαιούται την αιτηθείσα χορήγηση
παράτασης τόσο των τμηματικών όσο και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 106 ημέρες.
20.Την αρ. πρωτ. 246624/16-1-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
ΕΠΕΙΔΗ
1. Διαπιστώθηκαν διαφορές με τα συμβατικά δεδομένα με τα οποία συντάχθηκε η υδραυλική
μελέτη προσφοράς του Αναδόχου ως προς χερσαίο τμήμα του υφιστάμενου αγωγού.
2. Λόγω των απεργιών της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στις 19/4/18, 30/5/18, 3/9/18,
4/9/18 και 28/11/18 προκλήθηκε καθυστέρηση των εργασιών στο εργοτάξιο 5 ημερών,
(αδυναμία μεταφοράς υλικών και ανθρώπινου δυναμικού). Παράλληλα λόγω σφοδρής
κακοκαιρίας δεν εκτελέστηκαν εργασίες από την 26 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2018, την
1/10/2018 και την 29/11/2018 , ήτοι (έξη ημέρες) . Συνεπώς η συνολική ανέρχεται σε 11
ημερολογιακές ημέρες.
3. Με το αρ.πρωτ.97549/4-6-2018 έγγραφο δόθηκε εντολή εκπόνησης ειδικής οικολογικής
αξιολόγησης για την χωροθέτηση του έργου εντός ζώνης Natura περί της νήσου Λαγούσας και
απαιτήθηκαν 3 εβδομάδες ήτοι 21 ημερολογιακές ημέρες για την εκπόνηση αυτής.
4. Στις 15-10-2018 αποφασίστηκε ο τρόπος παρέμβασης για την ορθή λειτουργία του υδραγωγείου
από δεξαμενή Πέρανυ μέχρι την δεξαμενή Κυψέλης ( ημερομηνία εντολής εκπόνησης της
μελέτης για την δεξαμενή αναρρύθμισης) και η χρονική καθυστέρηση ανέρχεται σε 132
ημερ/κές ημέρες
Η αποκλειστική τμηματική προθεσμία (Μελέτη Εφαρμογής) βρίσκεται επί της κρίσιμης
διαδρομής στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, και
η αύξηση της χρονικής της
διάρκειας μετατοπίζει ισόχρονα τις εργασίες της κρισίμου διαδρομής που έπονται αυτής κατά
164 ημερολογιακές ημέρες.
5. Τα ανωτέρω έχουν προκαλέσει χρονική καθυστέρηση, η οποία επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή
του χρονοδιαγράμματος, που υπολογίζεται σε (132+11+21)= 164 ημερολογιακές ημέρες, αντί
των 296 ημερών που ζητά ο ανάδοχος με την από 14-12-18 αίτησή του.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», συμβατικής δαπάνης
20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α.
Αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.»:
Α) Της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (υποβολής Μελέτης Εφαρμογής) έως την 7-2-2019
και της Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση
του αγωγού), έως την 27-6-2019, ήτοι κατά 164 ημερολογιακές ημέρες.
Β. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση»
κατά 164 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-12-2019.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
.. Την έγκριση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», συμβατικής δαπάνης
20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α.
Αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.»:
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Α) Της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (υποβολής Μελέτης Εφαρμογής) έως την 7-2-2019
και της Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση
του αγωγού), έως την 27-6-2019, ήτοι κατά 164 ημερολογιακές ημέρες.
Β. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση»
κατά 164 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-12-2019.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Μπαλάφας Γεώργιος
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα
Χριστάκη Μαρία
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