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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 17/23-04-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 370-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της τρίτης 
αποκλειστικής προθεσμίας και της Συνολικής προθεσμίας (1η παράταση συνολικής 
προθεσμίας) του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου 
Παλικής». 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-04-2019 ημέρα     
Μ. Τρίτη 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. 
34678/23/19-04-2019 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 Γργηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-
2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  

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 10ο: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της τρίτης αποκλειστικής 
προθεσμίας και της Συνολικής προθεσμίας (1η παράταση συνολικής προθεσμίας) 
του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου Παλικής». 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής: 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  890.000,00 €, με Φ.Π.Α. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.:  Η αρίθμ. πρωτ. 18902/4554/05-03-2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. 

της Π.Ε.       
                                                           Κεφαλληνίας   
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 522 με ΚΕ 2016ΕΠ52200000  
 ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:   04-05-2018 
 ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 710-35/01-08-2018 (ΑΔΑ: 

ΨΣΓ57ΛΕ-ΟΚΡ)  
 ΕΚΠΤΩΣΗ:  39,02 % 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:   542.742,52 €  με ΦΠΑ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   28-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΣΖ7ΛΕ-2Ν9, ΑΔΑΜ: 

18SYMV004109164 2018-12-03) 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: - ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πολ. Μηχ.) (υπ’ αρίθμ. 

πρωτ.   
                                                          109591/25363/03-12-2018 Απόφαση Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ Ψ6ΙΨ7ΛΕ-
ΙΛ1)        
 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Δεν υπάρχουν. 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26-07-2019   
 
1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης, 
σε  τμήματα των επαρχιακών οδών: Νο  40 (Λιβάδι (διασταύρωση με επαρχ. οδό 39) – Αγ. 
Θέκλη – Μονοπολάτα – Μαντουκάτα – Χαβδάτα - Χαβριάτα – Μαντζαβινάτα – Ληξούρι), Νο 
43 (ενωτική από διασταύρωση με επαρχ. οδό 42 (Άγιος Βασίλειος) με επαρχ. οδό 40 
(Δεματορά)) και  Νο 44 (ενωτική από 28ο χλμ Αργοστολίου – Ληξουρίου με επαρχ. οδό 40 
(Βιλατώρια), οι οποίες οφείλονται αφενός στην έντονη σεισμική δραστηριότητα που έπληξε 
την περιοχή τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2014 και αφετέρου στο πεπαλαιωμένο οδικό 
δίκτυο και τη φυσιολογική φθορά του με το πέρασμα του χρόνου. Οι εργασίες δεν αφορούν 
ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα 
πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες α) 
κυκλοφοριακού έργου (ανακατασκευή υφιστάμενων επιχωμάτων, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, 
σήμανση, ασφάλεια), β) ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο ή άοπλο 
σκυρόδεμα, γ) κατασκευή συστήματος αντιστήριξης οδού από πασσαλόφραγμα, δ) 
αντιστήριξη πρανών στα ανάντη οδού με συρματοκιβώτια (Serasanetti) και ε) έργα 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων (κατασκευή δικτύου αποσραγγιστικών καναλιών, κατασκευή 
τάφρων, αποστράγγιση οδοστρώματος, κ.λ.π.   

Τα προς κατασκευήν έργα ευρίσκονται στις παρακάτω θέσεις: 

Επαρχιακή 
οδός 

Αριθμός 
θέσης 

Κωδικός 
Αστοχίας Χ.Θ. Αρχής Χ.Θ. Πέρατος περιοχή 

Υ1 2+650 2+690 

Υ2 3+000 3+040 

Υ3 3+200 3+290 
Θ1 

Υ4 3+400 3+550 

Αγία Θέκλη 

Θ2 Υ5 6+930 7+020 οικισμός Αγίας 
Θέκλης 

Θ3 Υ6 17+370 17+445 Χαυριάτα 

40 

Θ4 Υ7 22+050 22+060 Σουλλάροι 

Υ8 2+300 2+610 «Αμμουδαρές» 
Μονοπωλάτων 

43 Θ5 
Υ9 7+143 7+150 Δεματορά 

44 Θ6 Υ10 1+190 1+219 «Βουτσινίχα» 
Λουκεράτων 
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1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακατασκευής επιχωμάτων, κατασκευής τοίχων 
αντιστήριξης από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σε όλες 
τις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις του έργου εκτός από τα προβλεπόμενα έργα στη 
θέση Θ5 με κωδικό αστοχίας Υ8 της επαρχιακής οδού 43.  

 
1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Δεν έχει εγκριθεί Α.Π.Ε.  
 
1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

α. Πιστοποιήσεις 

 
Β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 26,67% 

 
1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.6.1.Ο ανάδοχος στις 20-02-2019 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 3ης Αποκλειστικής 
Τμηματικής Προθεσμίας του έργου, έως τις 31-05-2019, ήτοι 64 ημέρες από τη λήξη 
της Αποκλειστικής προθεσμίας (28-03-2019) – βλ. συνημμένο 1. Ο ανάδοχος 
αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση με αιτιολογία των κακών καιρικών συνθηκών.  

1.6.2. Ο ανάδοχος στις 15-04-2019 υπέβαλε πρόσθετο αίτημα παράτασης της 3ης 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου η οποία θα συμπαρέσυρε και τη 
Συνολική προθεσμία του έργου, κατά επιπλέον δύο μήνες του χρονικού διαστήματος 
που αιτούνταν με την από 20-02-2019 αίτησή του– βλ. συνημμένο 2. Ο ανάδοχος 
αιτήθηκε την ανωτέρω συμπληρωματική παράταση με αιτιολογία την αδυναμία 
εκτέλεσης εργασιών στη θέση Θ5 με κωδικό αστοχίας Υ8, στην επαρχ. οδό 43, λόγω 
ότι η περίοδος των βροχοπτώσεων της χειμερινή περιόδου δεν έχει ακόμη περαιωθεί.  

 
Κατόπιν αυτών και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής: 
 

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.1 Εμπρόθεσμο αίτησης αναδόχου για παρατάσεις  
Ο ανάδοχος κατέθεσε την αρχική αίτηση παράτασης στις 20-02-2019. Η αίτηση αυτή 
θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη, γιατί: 
-  Υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της συγκεκριμένης αποκλειστικής προθεσμίας (28-

03-2019) που ζητείτο η παράταση  
- Σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγρ. 10, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-

2016), το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη 
της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου, άρα η αίτηση 
έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 26-06-2019 (26-07-2019 είναι το πέρας της 
Συνολικής προθεσμίας του έργου). 

 
1.2 Αιτιολογίες αναδόχου στα αιτήματα παράτασης (παρ. 1.6) 

 
1.2.1 Η 3η Αποκλειστική προθεσμία που περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 10 

της Ε.Σ.Υ.: 
            «όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος   
              υποχρεούται τουλάχιστον να έχει ολοκληρώσει στη θέση Θ5 – Επαρχιακή οδός 
43, κωδικός  
              αστοχίας Υ8 (Χ.Θ. 2+300 έως 2+610) – περιοχή «Αμμουδαρές»:  
            α. Την κατασκευή του συστήματος αντιστήριξης της οδού από πασσαλόφραγμα 
            β. Την ανακατασκευή των επιχωμάτων 
            γ. Την αποστράγγιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της ανάντη έκτασης 
            δ. Την αντιστήριξη του ανάντη πρανούς από συρματοκιβώτια (Serasanetti)» 
 

α/α Πιστοποίησης Ημερομηνία Ποσό (€) ΑΔΑ 

1η 10-04-2019 144.759,81 με Φ.Π.Α. ΨΤ1Ρ7ΛΕ-ΥΨΛ 

ΣΥΝΟΛΟ  144.759,81 με Φ.Π.Α  
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            συμπεριλήφθηκε στην μελέτη του έργου, για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση και 
ολοκλήρωση  
            των εργασιών στη συγκεκριμένη θέση από τις καιρικές συνθήκες, λόγω του 
αργιλικού  
            υπεδάφους που δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά 
τη διάρκεια  
            βροχοπτώσεων και της ενεργής κατολίσθησης στη θέση αυτή, στο 
ενδεχόμενο όπου η  
            σύμβαση του έργου υπογραφόταν στις αρχές του καλοκαιριού του 2018.  
Τελικά λόγω  
            γραφειοκρατικών δυσχερειών η σύμβαση υπογράφηκε στις 28-11-2018 και 
ενώ είχαν  
            ξεκινήσει οι βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου.   
1.2.2 Πράγματι κατά το χρονικό διάστημα από 28-11-2018 έως και σήμερα, λόγω 

των συνεχών βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου, δεν ήταν δυνατόν να 
εκτελεστούν οι εργασίες στη θέση αυτή, οπότε να καλυφθεί και η 3η 
Αποκλειστική προθεσμία.  

1.2.3 Πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν το σύνολο των εργασιών που 
προβλέπονταν στις υπόλοιπες θέσεις του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 
(απομένουν μόνο οι εργασίες σήμανσης - ασφάλειας). 

 
2. Πορεία και πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου 
2.1 Η Υπηρεσία μας πιστεύει ότι εφόσον χορηγηθεί η ζητούμενη παράταση της 3ης 

Αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία θα συμπαρασύρει και τη Συνολική προθεσμία  
(1η παράταση συνολικής προθεσμίας), θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το σύνολο του 
έργου εντός της αιτούμενης νέας παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου.   

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

 
Α) Την παράταση της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της 
προηγούμενης προθεσμίας (28/03/2019), κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, έως και 
τις  26/07/2019 για την ολοκλήρωση της 3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, 
με αναθεώρηση και  χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Β) Την παράταση της Συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της 
προηγούμενης προθεσμίας (26/07/2019), κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, έως και τις  
30/09/2019 για την ολοκλήρωση της Συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση και  
χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Συνημμένα:  
1. Η από 20-02-2019 αίτηση του αναδόχου (υπ’ αριθμ. ημετ. πρωτ. 14895/3357/20-

02-2019) 
2. Η από 15-04-2018 αίτηση του αναδόχου (υπ’ αριθμ. ημετ. πρωτ. 32441/7503/15-

04-2019) 
 
Εσωτερική Διανομή: 
  1. Δ.Τ.Ε. 
  2  Τ.Σ.Ε. 
  4. Δ. Αλεξανδρόπουλος 

 

 

 

 

 

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

Η Προϊσ/νη Τ.Σ.Ε.  
 
 
 

Διον. Κακονύκτη  
Πολ. Μηχανικός  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1) Εγκρίνει την παράταση της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη 
της προηγούμενης προθεσμίας (28/03/2019), κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, έως 
και τις  26/07/2019 για την ολοκλήρωση της 3ης Αποκλειστικής τμηματικής 
προθεσμίας, με αναθεώρηση και  χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

2) Εγκρίνει την παράταση της Συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της 
προηγούμενης προθεσμίας (26/07/2019), κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, έως και τις  
30/09/2019 για την ολοκλήρωση της Συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση και  
χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 370-17/23-04-2019 

……………………………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 
     
Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα 
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