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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 13/27-03-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 261-13/27-03-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για δεύτερη παράταση προθεσμίας 
του υποέργου 5 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100” της πράξης “ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ” με Κ.Ε. 2010ΕΠ02280006, Αναδόχου 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-03-2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00, 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. 
24779/19/22-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
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 ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 11ο: Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για δεύτερη παράταση προθεσμίας του 
υποέργου 5 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100” της πράξης “ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ” με Κ.Ε. 2010ΕΠ02280006, Αναδόχου 3Κ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, 
κας Χρυστάλλας Παπασωζομένου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο 
όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 
του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012,  και του άρθρου 3 
του Π.Δ.7/2013 για  την άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την 
Οικονομική  Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον 
προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.    
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.  : Η με αρ. πρωτ. OIK/19494/7552/17-04-

2013  απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.   Κέρκυρας και η με αρ. πρωτ. 
οικ/62338/25644/21-07-2017 

  τροποποίηση αυτής 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : Π.Δ.Ε. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απόφ. 629 Πρακ. No 33/29-08-

2017 της Οικονομικής Επιτροπής  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 18-10-2017 
 ΕΚΠΤΩΣΗ    : 45,38 % 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  : 2.119.452,80 € μαζί με Φ.Π.Α. 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 05-03-18 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ   : Μ. ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΦΩΤ. ΗΛΙΑ  

(Οικ. 7254/3082/25-01-2018) 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  04-01-2019 

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15-03-2019 
(ΟΙΚ/13062/5568/14-02-2019) 
 

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Με το παρόν υποέργο προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη διασφάλιση 
της κυκλοφοριακής ικανότητας του τμήματος της Ε.Ο. Κέρκυρας – 
Παλαιοκαστρίτσας από την Χ.Θ. 0+000 (κόμβος Πλατυτέρας) μέχρι την Χ.Θ. 
9+100 (κόμβος Τζάβρου). Στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 2+465,00 
προβλέπεται ο διαχωρισμός των ρευμάτων κυκλοφορίας, πλάτους 3,5 μ., με 
διαγράμμιση ή κρασπεδωμένες καθοδηγητικές νησίδες μέσου πλάτους 1,00 μ. 
(πλην του τμήματος από κόμβο Πλατυτέρας έως κόμβο ηλεκτρολόγων) καθώς 
και η κατασκευή κρασπεδωμένων διαβάσεων. Ολοκληρώνεται το 
αποστραγγιστικό δίκτυο για τα όμβρια ύδατα και διαμορφώνονται τρεις 
ισόπεδοι κόμβοι σύνδεσης με το οδικό δίκτυο της περιοχής, οι οποίοι θα 
λειτουργήσουν με την βοήθεια φωτοσήμανσης (η διασταύρωση προς Λόφο 
Κογεβίνα, η διασταύρωση προς Σολάρι και Κεφαλομάντουκο σε ενιαίο κόμβο, 
και η διασταύρωση προς Ποταμό). Επίσης θα ολοκληρωθεί ο 
ηλεκτροφωτισμός της οδού με την τοποθέτηση στύλων φωτισμού, ύψους 15 
μ., στις νησίδες και τους κόμβους. Θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα σε 
κεντρικά σημεία διέλευσης πεζών και στάσεων λεωφορείων. Ακόμα 
προβλέπεται η κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων τόσο στην κεντρική 
αρτηρία όσο και στις προσαρμογές της με υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους, 
η κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτοτάπητα, η τοποθέτηση 
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κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές και πινακίδες 
επικίνδυνων θέσεων), η κατασκευή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση της 
κύριας οδού, διαγραμμίσεις των διαβάσεων πεζών και συμβολισμούς, 
τοποθέτηση ανακλαστήρων κλπ).Στο τμήμα από Χ.Θ. 2+465 έως Χ.Θ. 9+100 
θα ανακατασκευαστούν σπασμένα φρεάτια υποδοχής ομβρίων (για τα οποία 
δεν υπήρχε ανάγκη ανακατασκευής στη διάρκεια της εργολαβίας του 1ου 
υποέργου) και θα τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση (πληροφοριακές 
πινακίδες, ρυθμιστικές και πινακίδες επικίνδυνων θέσεων). 
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Οι μέχρι σήμερα εργασίες που έχουν  πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 
παραπάνω υποέργου είναι: 
Ασφαλτοστρώσεις (περιοχή  Πλατυτέρας και περιοχή Ποταμού Εκάτης), 
Κατασκευή του συνόλου σχεδόν των διαχωριστικών νησίδων και των νησίδων 
διαμόρφωσης των κόμβων, το διαχωριστικό των δύο ρευμάτων στην περιοχή 
Εκάτης, διέλευση των καλωδίων, τεχνικά έργα απορροής ομβρίων κλπ.   
 
1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Η Σύμβαση  του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.119.452,80 € μαζί με Φ.Π.Α. 
 
1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Έχουν εγκριθεί 6 λογαριασμοί συνολικού ύψους 471.384,05 € μαζί με Φ.Π.Α. 
  
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος με το από 04-03-2019 έγγραφό του (υπ’ αρ. πρωτ. 
18059/7630/2019) αιτείται παράταση προθεσμίας 60 ημερών προκειμένου  να 
ολοκληρώσει τις εργασίες που  δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί  λόγω: 
 Καιρικών συνθηκών.  
 Σύνταξης και έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. με 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
           
Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ’ όψη : 
1. Tα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο 

αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής 
των εργασιών του έργου.  

2. Το γεγονός ότι οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω των 
βροχοπτώσεων που δεν επιτρέπουν την κατασκευή των προβλεπόμενων 
τεχνικών έργων .   

3. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία διαπίστωσε από τις κλιματολογικές αναφορές 
ότι για το χρονικό διάστημα από 05-01-2019 έως και 15-03-2019 υπήρξαν 
32 ημέρες βροχόπτωσης. 

4. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει σχέδιο 1ου Α.Π.Ε. με 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (αρ. πρωτ. δικός μας 18059/7630/04-03-2019) το οποίο 
περιλαμβάνει νέες εργασίες και ελέγχεται από την υπηρεσία. 

5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται  υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω 
λόγους. 

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για χορήγηση 2ης παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 25-04-2019, όπως 
εκφράζεται στο υπ’ αρ. ……………………………………… έγγραφό της. 

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
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την χορήγηση 2ης γενικής παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 5 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 
ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100” της πράξης “ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ”, αναδόχου: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. μέχρι και την 25-04-
2019.  
 

         

Ε Δ. 
 
1. Φ.Ε.  
2. Χρον. Αρχείο  

Η   ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 
 
 
 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Nα αποσυρθεί το θέμα και να επανέλθει με νέα εισήγηση συμπληρωμένη με τη 
σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Διαχειριστικής Αρχής για χορήγηση 2ης παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 25-04-2019. 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 261-13/27-03-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                   Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης                               Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 

    Σουσσάνα Πεφάνη 
    Γεώργιος Τσιλιμιδός 
    Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
 Ειρήνη Διαμάντη 

 


