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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                               
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 371-20/26-04-2016 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος έργου: 
P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 04 - 2016  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
35858/54/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος                                  
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 
 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 24ο Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του 
έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος 
έργου: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών 
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Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως έξης: 

 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως 
το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., 
όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης 
προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.  
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 150.000,00 με Φ.Π.Α.  
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : υπ’ αρ. 43647/12178/20-6-14 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας  
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : ΚΑΠ - ΕΡΓΑ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  : 20-1-2015  
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.  : υπ’ αρ. 97-05/17-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.  
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  : 51,07 %  
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  : 73.399,92 € με Φ.Π.Α.  
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 25-6-2015 (αρ. πρωτ. 40832/9522/25-6-2015, ΑΔΑ: 7Τ727ΛΕ-ΛΨΓ)  
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος  

υπ’ αρ. 65368/15142/9-7-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.  
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 90 ημέρες, μέχρι 25-9-2015  
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  : 1η) αίτηση αναδόχου για παράταση στις 21-9-2015, εμπρόθεσμη  
    απόφαση Ο.Ε. αρ. 752-37/23-10-2015 (ΑΔΑ: Ω63Χ7ΛΕ-0ΕΡ)  
    παράταση 61 ημέρες, μέχρι 25-11-2015  
    χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση  
   2η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 1-12-2015, εκπρόθεσμη   
    απόφαση Ο.Ε. αρ. 919-45/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΝΜ7ΛΕ-ΙΗ7)  
    παράταση 67 ημέρες, μέχρι 31-1-2016 (μέρος της οριακής)  
    με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση  
   3η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 4-2-2016, εκπρόθεσμα  
    απόφαση Ο.Ε. αρ. 150-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: 66ΤΙ7ΛΕ-Μ37)  
    παράταση 60 ημέρες, μέχρι 31-3-2016 (πλέον της οριακής)  
    με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση  
   4η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 31-3-2016, εκπρόθεσμα  
    απόφαση Ο.Ε. αρ. 299-16/5-4-2016 (ΑΔΑ: 70ΚΟ7ΛΕ-ΔΟΑ)  
    παράταση 24 ημέρες, μέχρι 24-4-2016 (πλέον της οριακής)  
    με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση  

▪ ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   3 μήνες, άρθρο 48 §7 του Ν. 3669/08  
   έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015  
   πέρας οριακής προθεσμίας 26-2-2016  

 
Περιληπτικό ιστορικό:  
Λίγο πριν το πέρας της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, στις 25-9-2015, 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή η 1η παράταση του έργου μέχρι τις 25-11-2015.  
Με το πέρας της 1ης παράτασης του έργου, στις 25-11-2015, δεδομένου ότι δεν είχε 
ολοκληρωθεί το έργο και δεν είχε υποβληθεί νέα αίτηση παράτασης από τον ανάδοχο 
(υποβλήθηκε στη συνέχεια εκπρόθεσμα), το έργο άρχισε να διανύει εκ των πραγμάτων την 
οριακή προθεσμία των 3 μηνών του άρθρου 48 §7 του Ν. 3669/08 (έναρξη οριακής προθεσμίας 
26-11-2015, λήξη οριακής προθεσμίας 26-2-2016). Στην εκπρόθεσμη αίτηση παράτασης που 
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υποβλήθηκε την 1-12-2015, ο ανάδοχος δεν τεκμηρίωνε τη μη αποκλειστική ευθύνη του για τη 
μη περαίωση του έργου. Έτσι εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η 2η παράταση του 
έργου μέχρι τις 31-1-2016, με τη χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας και με αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στη νέα προθεσμία και με νέα αίτηση, στις 4-2-2016, επίσης 
εκπρόθεσμη, αλλά πριν το πέρας της οριακής προθεσμίας, αιτήθηκε εκ νέου παράταση 60 
ημερών (με υπέρβαση της οριακής προθεσμίας). Λόγω κυρίως του γεγονότος ότι είχαν 
προσκομισθεί όλα τα υλικά του έργου (κατ’ εκτίμηση αξία 60% του συνόλου του έργου), 
πράγμα που προσέδιδε σοβαρή προοπτική στην ολοκλήρωση του έργου, εγκρίθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή η αιτούμενη 3η παράταση μέχρι τις 31-3-2016, με αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου ως και η προηγούμενη.  
Επίσης ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε και με την υπ’ αρ. 27715/6444/31-3-16 εμπρόθεσμη 
αίτησή του αιτήθηκε εκ νέου παράταση 30 ημερών λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν κατά το μήνα Μάρτιο. Η υπηρεσία μας εισηγήθηκε στην Ο.Ε. την χορήγηση 
παράτασης 24 ημερών, λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με τα σχετικά δελτία πρόγνωσης 
καιρού που εκδίδονται από την Πολιτική Προστασία στις 24 από τις 31 ημέρες του μήνα 
Μαρτίου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις. Η παραπάνω εισήγηση εγκρίθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή  και η παράταση δόθηκε μέχρι τις 24-4-16, με αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου όπως και η προηγούμενη. 
Με το 29470/6846/5-4-16 έγγραφό μας έγινε Ειδική Πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 
στον ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρώσει εντός 15 ημερών - από την επίδοσή της - την 
ολοκλήρωση της πλήρους εγκατάστασης των φραχτών ανάσχεσης 500KJ/3m στο 
προβλεπόμενο τμήμα του πρανούς της οδού και να περαιωθεί έτσι το έργο.  
Με τα 30135/7007/7-4-16 και 30315/7028/7-4-16 έγγραφα του Δήμου Κεφ/νιάς και του ΚΤΕΛ 
Κεφ/νίας Α.Ε. αντίστοιχα,  αιτήθηκαν αμφότεροι την αναβολή της κατασκευής του έργου μετά το 
τέλος της καλοκαιρινής περιόδου λόγω του προβλήματος που θα δημιουργηθεί στην 
συγκοινωνία και προκειμένου να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στην εύρυθμη 
λειτουργία της τουριστικής περιόδου. Στη συνέχεια ο αντ/ρχης Κεφ/νιάς κ. Π. Δρακουλόγκωνας 
με το υπ’ αρ. 30429/7077/7-4-16 έγγραφο, αφού ενημέρωσε τον ανάδοχο για τα θέματα που 
είχαν προκύψει από τους διάφορους φορείς του νησιού και τον Δήμο, έκανε ερώτημα στον 
ανάδοχο περί της αποδοχής της αναβολής του έργου μετά το πέρας της αιχμής της τουριστικής 
περιόδου και ο ανάδοχος απάντησε θετικά (αρ. πρωτ. 32147/7469/13-4-16) συμπληρώνοντας 
ότι δεν προτίθεται να απαιτήσει πρόσθετες αποζημιώσεις που θα προκύψουν εξ’ αυτού του 
γεγονότος. 
Έπειτα από τα παραπάνω, ο αντ/ρχης Κεφ/νιάς με το υπ’ αρ. 34708/7944/20-4-16 έγγραφό του 
προς την υπηρεσία μας, μας ενημέρωσε για τα αιτήματα τόσο των τοπικών φορέων, 
επαγγελματιών, πολιτών αλλά και των γονέων των μαθητών της περιοχής που θα εκτελεστεί το 
έργο και της εκπαιδευτικής κοινότητας, και ζήτησε να μη διακοπεί η κυκλοφορία κατά το 
δεκαπενθήμερο του Πάσχα και την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων. 
  
 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Πρόκειται για έργο κατασκευής και τοποθέτησης συστήματος φράχτη πλεγμάτων προστασίας 
για την ανάσχεση βραχοπτώσεων στο απότομο κρημνώδες βραχώδες πρανές της επαρχιακής 
οδού υπ’ αρ. 1 (Αργοστολίου – Πόρου) πριν την είσοδο της πόλης του Πόρου, από την 
υπάρχουσα γέφυρα και για μήκος 100 περίπου μέτρων προς Αργοστόλι (στο λεγόμενο «Στενό 
Πόρου»).  
Ειδικότερα προβλέπεται εγκατάσταση συστήματος φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων 
ικανότητας απορρόφησης ενέργειας 500 KJ, το οποίο θα τοποθετηθεί περίπου κάθετα ή με 
μικρή κλίση στο βραχώδες πρανές της οδού, σε υψόμετρο 5 m περίπου από το κατάστρωμα 
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της οδού ή και υψηλότερα. Το ονομαστικό ύψος του φράχτη είναι ίσο με 3 μέτρα. Η εφαρμογή 
του εν λόγω συστήματος βραχοπροστασίας (η τοποθέτηση φράχτη) προβλέπεται να γίνει σε 
μήκος πρανούς 100 m περίπου.  
Προηγείται της τοποθέτησης του φράχτη ο καθαρισμός της επιφάνειας του υφιστάμενου 
βραχώδους πρανούς ορύγματος της οδού από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή 
βραχοτεμάχη, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα).  
 
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:  
 Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εν μέρει 

εγκριθεί.  
 Έχει εγκατασταθεί μέρος του εξοπλισμού του κατασκευαστή στον τόπο του έργου.  
 Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες προετοιμασίας του πρανούς σε μεγάλο τμήμα του πεδίου 

τοποθέτησης του φράχτη.  
 Τα υλικά του έργου (φράχτες ανάσχεσης 500 KJ) που προβλέπεται να τοποθετηθούν στο 

πρανές, βρίσκονται όλα επί τόπου του εργοταξίου.  
 
1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε. μέχρι σήμερα.  
 
1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση μέχρι σήμερα.  
 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία, με την από 21-4-2016 αίτησή της (υπ’ αριθ. ημετ. πρωτ. 
35265/8068/21-4-2016), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά  

 νέα παράταση μέχρι 20/6/2016, λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε παράκληση εκ μέρους 
του Δήμου Κεφαλονιάς, της αρχής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας και διάφορων 
άλλων τοπικών φορέων να αναμένουν στην πρόοδο εξέλιξης του έργου οι εργασίες και 
να γίνουν σε πιο κατάλληλη περίοδο και με όσο το δυνατόν μικρότερο ημερήσιο 
διάστημα  διακοπής.  

 Την αντίστοιχη παράταση της Ειδικής Πρόσκλησης 
 

Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Tα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο 

εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των 
εργασιών του έργου.  

2. Το γεγονός ότι με το πέρας της 1ης παράτασης του έργου, στις 25-11-2015, δεδομένου ότι 
δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο και δεν είχε υποβληθεί νέα αίτηση παράτασης (υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμα την 1-12-2015), το έργο άρχισε να διανύει εκ των πραγμάτων την οριακή 
προθεσμία των 3 μηνών (έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015, λήξη οριακής 
προθεσμίας 26-2-2016).  

3. Την υπ’ αρ. 919-45/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΝΜ7ΛΕ-ΙΗ7) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 2η παράταση έως 31/1/2016, με χρήση μέρους 
της οριακής προθεσμίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς 
αναθεώρηση.  

4. Την υπ’ αρ. 150-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: 66ΤΙ7ΛΕ-Μ37) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 3η παράταση έως 31/3/2016, δηλαδή καθ’ 
υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με αίτηση του αναδόχου (επίσης εκπρόθεσμη, αλλά 
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πριν το πέρας της οριακής προθεσμίας), ομοίως με αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου.  

5. Την υπ’ αρ. 299-16/5-4-2016 (ΑΔΑ: 70ΚΟ7ΛΕ-ΔΟΑ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 4η παράταση έως 24/4/2016, δηλαδή καθ’ 
υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (μετά το πέρας 
της οριακής προθεσμίας), ομοίως με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.  

6. Το γεγονός ότι η οριακή προθεσμία έχει παρέλθει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο.  
7. Το γεγονός ότι έχουν γίνει οι εργασίες προετοιμασίας του πρανούς, ώστε να 

ακολουθήσουν οι εργασίες τοποθέτησης του φράχτη.  
8. Το γεγονός ότι έχουν προσκομιστεί επί τόπου τα απαιτούμενα υλικά του έργου (φράχτες 

500 KJ, ύψους 3 m), που απαρτίζουν περίπου το 60% του έργου όπως αναλύεται στην 
εισήγηση της υπηρεσίας μας για την 3η παράταση, γεγονός που σίγουρα προσδίδει μια 
σοβαρή προοπτική για την ολοκλήρωση του έργου.  

9. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να 
θεωρηθούν δεκτοί, δίνοντας έτσι τη μικρότερη δυνατή αναβολή εκτέλεσης του έργου, 
προκειμένου να μην επιδεινωθεί περισσότερο η ήδη επιβαρυμένη - από τα υπόλοιπα 
έργα που εκτελούνται στο νησί – κυκλοφοριακή κίνηση στη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου του Πάσχα (λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πόρος αποτελεί το βασικό λιμάνι της 
Κεφαλονιάς) και των Πανελλαδικών εξετάσεων. 

1) Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
τη χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου P.&C. 
DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 4ς παράτασης (24-4-2016)  μέχρι τις 
20-6-16. Η παράταση αυτή δίνεται καθ’ υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με αίτηση του 
αναδόχου, με αποκλειστική υπαιτιότητά του και χωρίς αναθεώρηση, δεδομένου ότι και οι 
προηγούμενες τρεις παρατάσεις δόθηκαν επίσης με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Ως εκ τούτου, μετά την αρχικώς εκδοθείσα υπ’ αρ. 29470/6846/5-4-16 Ειδική Πρόσκληση του 
άρθρου 61 του Ν. 3669/08, θα εκδοθεί νέα δίνοντας την ανάλογη παράταση. 
Με την έγκριση της 5ης παράτασης θα πρέπει γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που 
προβλέπονται στο Ν. 3669/08 από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί η περαίωση 
του έργου στην παραπάνω τελευταία δοθείσα προθεσμία εκ μέρους του Κυρίου του Έργου.  
 
Συνημμένα: Η υπ’ αρ. ημερ. πρωτ. 35265/8068/21-4-2016 αίτηση του αναδόχου.  

 Επιβλέπων 
Η Αναπλ. 

Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  
 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

 
Μονογραφή 

   

Ονοματεπώνυμο Λ. Νικολάου Δ. Κακονύκτη  

κ.α.α. 

Ημερομηνία 26-4-2016 26-4-2016  Διονυσία Κακονύκτη 
 
Εσωτ. διανομή:  1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Λάμπρο Νικολάου 

 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω 

 

 

 

           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», 
αναδόχου P.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 4ης 
παράτασης (24-4-2016)  μέχρι τις 20-6-16. Η παράταση αυτή δίνεται καθ’ υπέρβαση 
της οριακής προθεσμίας με αίτηση του αναδόχου, με αποκλειστική υπαιτιότητά του 
και χωρίς αναθεώρηση, δεδομένου ότι και οι προηγούμενες τρεις παρατάσεις 
δόθηκαν επίσης με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Ως εκ τούτου, μετά την αρχικώς εκδοθείσα υπ’ αρ. 29470/6846/5-4-16 Ειδική 
Πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08, θα εκδοθεί νέα δίνοντας την ανάλογη 
παράταση. 

Με την έγκριση της 5ης παράτασης θα πρέπει γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που 
προβλέπονται στο Ν. 3669/08 από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί η 
περαίωση του έργου στην παραπάνω τελευταία δοθείσα προθεσμία εκ μέρους του 
Κυρίου του Έργου.  

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 371-20/26-04-2016 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
       Θεόδωρος Καμπίτσης                            

                                                                              Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής 
                  Γεώργιος Τσιλιμιδός 
 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    
   Ειρήνη Διαμάντη 
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