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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 378-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του 3ου 
υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)». 
 
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 18: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του 3ου 
υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)». 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18 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 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την 
άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή 
που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν 
οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     4.027.000,00 €.  
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ/70388/27566/27-12-2012 της 

ΔΤΕΠΕΚ 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:      ΣΑΕΠ 022/1 με Κ.Ε. 2017ΕΠ02210004 
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:  Η δημοπρασία έγινε στις 16-04-2013, την 25-09-2013 με αρ. 

πρωτ. 51500/19835 υπεγράφη η  σύμβαση με την εταιρεία LM 
CONSTRUCTION AKTE και την 28-06-2016  με αρ. πρωτ.  32353/13114 
απόφαση του Πρ/νου Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγινε η διάλυση της 
ανωτέρω σύμβασης  

5. ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 537-29/01-07-2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
εγκρίθηκε η  ανάθεση στο 2ο μειοδότη, ήτοι την  Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. – 
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΕΚΠΤΩΣΗ:  39,00 %  
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 2.082.750,56 € (με Φ.Π.Α.) 
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  01-11-2016  
9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ  
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
11. α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    30-04-2018 
12. β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   1η παράταση έως 20-04-2019 (409-21/09-05-2018 

απόφαση Ο.Ε.) 
 

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
1. Ανακατασκευή παράκτιου τείχους στην περιοχή Ν.Α.Ο.Κ. 

Το έργο της ανακατασκευής του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. αφορά την 
αποκατάσταση του παράκτιου τείχους, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και 
παραμορφώσεις. Το ανακατασκευαζόμενο τμήμα εκτείνεται κατά μήκος ενός 
ευθύγραμμου μετώπου με συνέχεια υπό γωνία σε τμήματα των όμορων μετώπων. 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απομακρυνθούν τα έργα προσωρινής υποστύλωσης 
του τείχους, ενώ θα γίνει και αποκατάσταση της διαμόρφωσης του αλσυλλίου και της 
φυτείας του. 
 
Ειδικότερα: 

 Θα γίνει αποσυναρμολόγηση της λιθοδομής του τείχους με προσοχή 
και με παράλληλη αρίθμηση των λίθων. Θα προηγηθεί πλήρης φωτογραφική 
και αρχιτεκτονική αποτύπωση του τείχους. 
 Θα κατασκευασθεί νέος τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, εδρασμένος σε σύστημα πασσάλων με πλακοειδή κεφαλόδεσμο. 
 Θα ακολουθήσει ανακατασκευή του συνόλου του τείχους πάνω στον 
κεφαλόδεσμο, χρησιμοποιώντας τους αρχικούς αριθμημένους λίθους. 
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 Πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης και τον κεφαλόδεσμο προβλέπεται 
τοποθέτηση λιθορριπής ανακουφιστικού πρίσματος για μείωση των ωθήσεων 
γαιών. Το ανακουφιστικό πρίσμα θα διαχωριστεί από τις γαίες και τις 
επιχώσεις με στρώση μη υφαντού γεωυφάσματος. Θα ακολουθήσει επίχωση 
με φυτικές γαίες, φύτευση και κατασκευή των έργων διαμόρφωσης σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική μελέτη (παρτέρια, πλακοστρώσεις). Σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, προβλέπεται η μεταφύτευση όσων 
δένδρων επηρεάζονται από τις εκσκαφές σε άλλα σημεία του πάρκου, ενώ 
στις θέσεις τους θα φυτευτούν νέα δένδρα μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών και την αποκατάσταση της επιφάνειας του πάρκου.  
 Πάνω στην επιφάνεια του κεφαλόδεσμου, μπροστά από τον τοίχο 
σκυροδέματος, θα ανακατασκευασθεί η λιθοδομή του αρχικού τείχους με τους 
ίδιους αριθμημένους λίθους. Για το σκοπό αυτόν, προβλέπεται φωτογραφική 
και αρχιτεκτονική αποτύπωση της επιφάνειας του τείχους πριν από την 
αποσυναρμολόγηση, η οποία θα υποβληθεί στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ (21η Ε.Β.Α., Η’ Ε.Π.Κ.Α., Ε.Ε.Α.). Το κενό μεταξύ της οπίσθιας 
πλευράς της λιθοδομής και του τοίχου σκυροδέματος θα γεμίσει με έγχυτο 
ισχνό σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, το οποίο και θα διαχωρίζεται από τον 
τοίχο σκυροδέματος με αρμό από σπογγώδες νεοπρένιο πάχους 25 mm. 
 

2. Ανακατασκευή πεζοδρομίου και προστασία κρηπιδώματος παραλιακής 
λεωφόρου Γαρίτσας 

 
2.1 Περιγραφή έργων 
 
Η ανακατασκευή του πεζοδρομίου και η προστασία του παραλιακού τοίχου της 
λεωφόρου Γαρίτσας εκτείνεται από τις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Κ. έως την 
Διασταύρωση Δεσύλλα και έχει μήκος περίπου 990 μέτρα.   
Η ανακατασκευή του πεζοδρομίου θα γίνει με την διάστρωση ανακουφιστικού 
πρίσματος από λιθορριπή πίσω από το υφιστάμενο λίθινο μέτωπο και κάτω από το 
πεζοδρόμιο. Η κατασκευή θα είναι επιμελημένη και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία της παλαιάς λιθοδομής (παραλιακός κρηπιδότοιχος και 
στηθαίο). Στο πεζοδρόμιο θα διαστρωθούν οι υφιστάμενες πλάκες μαρμάρου, ενώ οι 
φθαρμένες θα αντικατασταθούν από νέες ίδιας κοπής και σύστασης με τις 
υφιστάμενες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υφιστάμενα υψόμετρα.  
Οι εκσκαφές εκτείνονται σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και θα εκτελούνται υπό 
την επίβλεψη αρχαιολόγου του αναδόχου του έργου, ο οποίος θα εποπτεύεται από 
την Η’ Ε.Π.Κ.Α. και την 21η Ε.Β.Α. Για το λόγο αυτό απαιτείται η προσεκτική 
αποξήλωση των παραδοσιακών ιστών ηλεκτροφωτισμού καθώς και των κολωνίσκων 
που βρίσκονται πάνω στο πεζοδρόμιο, η προσωρινή αποθήκευσή τους και εν 
συνεχεία η επανατοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις.  Ειδική μέριμνα θα 
ληφθεί για την διατήρηση και συντήρηση των (εν λειτουργία ή μη) αγωγών απορροής 
ομβρίων που βρίσκονται κάτω από το πεζοδρόμιο. 
Για την αρτιότερη προστασία της έδρασης του παραλιακού μετώπου από τη 
διάβρωση που προκαλεί η δράση των θαλάσσιων κυματισμών, θα κατασκευαστεί 
πόδας προστασίας προ του υφιστάμενου παραλιακού τοίχου  από 
προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.  
Τα έργα στην παραλιακή λεωφόρο Γαρίτσας διακρίνονται σε δύο περιοχές ανάλογα 
με την έκταση της επέμβασης.  Οι περιοχές αυτές  είναι οι εξής: 
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α) Περιοχή ανακατασκευής πεζοδρομίου και ποδός: Στην περιοχή αυτή, μήκους 885 
m, θα γίνει πλήρης ανακατασκευή του πεζοδρομίου, με κατασκευή ανακουφιστικού 
πρίσματος καθώς και η κατασκευή του πόδα προστασίας.  
β) Περιοχή αποκατασταθέντος πεζοδρομίου (Μάρτιος 2009): Τα τμήματα, συνολικού 
μήκους 105 m, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές μετά την κακοκαιρία στις αρχές 
Δεκεμβρίου του 2008 και έχουν ήδη επισκευαστεί μετά τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2009. Οι επισκευές αφορούσαν κυρίως το 
πεζοδρόμιο, χωρίς να γίνουν έργα στον πόδα προστασίας. Στις θέσεις αυτές θα 
αντικατασταθεί η πλακόστρωση και θα κατασκευαστεί ο πόδας προστασίας. 
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
   
1.  Εκτελεσμένο αντικείμενο από την LM CONSTRUCTION AKTE, στα πλαίσια της 
διαλυθείσας εργολαβίας 
 
1.1  Στην περιοχή του τείχους Ν.Α.Ο.Κ. έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες: 
 
 Περίφραξη χώρου με σταθερά μεταλλικά στοιχεία ύψους περ. 2,0m. 
 Σήμανση του χώρου εργοταξίου και παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας με 
ρυθμιστικές πινακίδες. 
 Επέκταση πλάτους κρηπιδώματος Ν.Α.Ο.Κ. κατά 2,20 μέτρα, για την 
απρόσκοπτη λειτουργία ανεφοδιασμού και πρόσβασης μόλου Ν.Α.Ο.Κ, αναγκαία 
επέμβαση, διότι μέρος του κρηπιδώματος καταλαμβάνεται από το εργοτάξιο και 
εκσκάπτεται. 
 Μετακίνηση Ο.Κ.Ω (ύδρευση, ισχυρά ρεύματα), διότι τα δίκτυα στο 
κρηπίδωμα ΝΑΟΚ καταλάμβαναν μέρος του χώρου εκσκαφής. 
 Κατασκευή προσωρινού επιχώματος και ράμπας πρόσβασης εξωτερικά, από 
την παραλιακή λεωφόρο, συμπεριλαμβανομένης και της θωράκισης για 
κυματισμούς με φυσικούς ογκόλιθους. 
 Αποδόμηση του  ΤΕΙΧΟΥΣ Ν.Α.Ο.Κ. με παράλληλη εκσκαφή του χώρου, μετά 
την έγκριση από την 21η ΕΒΑ της φωτογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης 
και αρίθμησης των λίθων του τείχους. Στην αποδόμηση περιλαμβάνεται και η 
θεμελίωση του τείχους. 
 Δέσμευση του χώρου από την 21η Ε.Β.Α. για ανασκαφική έρευνα από 23-06-
2014 έως 27-02-2015. 
 Καθαρισμός εργοταξίου και αποδόμηση υπόλοιπου τμήματος του τείχους. 

 
1.2  Στην παραλιακή λεωφόρο Γαρίτσας εκτελέσθηκαν: 

 Φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση πεζοδρομίων. 
 Προσωρινή επισκευή βλαβών σε διάφορα σημεία στο πεζοδρόμιο της 
παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας, λόγω αστοχιών στο κρηπίδωμα. 
 Μερική αντιμετώπιση σημαντικής βλάβης στο πεζοδρόμιο και στο τείχος της 
παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας στη θέση Δ14+55 μέτρα περίπου, εκπονώντας 
παράλληλα τεχνική μελέτη αντιμετώπισης της βλάβης, η οποία αφού ελέγχθηκε 
από την αρχαιολογία έλαβε σύμφωνη γνώμη. 

 
2.  Εκτελεσμένο αντικείμενο από την Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. – ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, στα πλαίσια εκτέλεσης της νέας  εργολαβίας 
 
2.1  Στην περιοχή του τείχους του Ν.Α.Ο.Κ. έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες: 
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 Κατασκευάστηκαν  οι πάσσαλοι, οι οποίοι διατάσσονται σε δύο παράλληλες 
σειρές και ο κεφαλόδεσμος πλάτους 5,60 μ και ύψους 1.50 μ αφού προηγήθηκε 
η απαιτούμενη εκσκαφή στη στάθμη -2,20, έγινε διάστρωση υφαντού 
γεωυφάσματος και τοποθετήθηκε στρώση σκύρων 20 εκ., 

 Ολοκληρώθηκε το τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα,  το τοιχίο από λιθοδομή, ο 
κενός χώρος μεταξύ της λιθοδομής και του τοίχους από  σκυρόδεμα πληρώθηκε  
με έγχυτο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με παρεμβολή σπογγώδους 
νεοπρενίου για τη δημιουργία αρμού πλάτους 25 mm μεταξύ τους    

 Κατασκευάστηκε ανακουφιστικό  πρίσμα πίσω από τον τοίχο του σκυροδέματος. 
 Ολοκληρώθηκε η άρση του προσωρινού επιχώματος από την πλευρά της 
θάλασσας, 
 Αποκαταστάθηκαν  των φθορών στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων 
του Ν.Α.Ο.Κ. 

 
2.2  Στην περιοχή των πεζοδρομίων  έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες: 

 
 Έγινε προσεκτική αποξήλωση των παραδοσιακών ιστών ηλεκτροφωτισμού και 
κολονίσκων που βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο  και αποθηκεύτηκαν 
προσωρινά, 
 Ολοκληρώθηκε η αποξήλωση των πλακών του πεζοδρομίου σε  μήκος 909 μ. 

περίπου  και των κρασπέδων του πεζοδρομίου με προσοχή από Ν.Α.Ο.Κ έως 
διασταύρωση Δεσύλλα, αριθμήθηκαν, αποθηκεύτηκαν οι  ακέραιες  πλάκες και 
τα κράσπεδα και απομακρύνθηκαν οι σπασμένες πλάκες, 

 Ολοκληρώθηκε από Ν.Α.Ο.Κ έως διασταύρωση Δεσύλλα η  καθαίρεση  στο 
πεζοδρόμιο της υποκείμενης στρώσης σκυροδέματος /τσιμεντοκονίας,  
ακολούθησε η αφαίρεση του υλικού επίχωσης, η οποία έφτασε  όσο το δυνατόν 
πιο βαθιά, και όπου ήταν  δυνατόν μέχρι την  στάθμη της βάσης του τοιχίου, 
 Διαστρώθηκε  λιθορριπή ατομικού βάρους 20-50kg,  επ’ αυτής σκύρα  πάχους 
15 cm, σκυρόδεμα C 12/15 και πλακόστρωση  σε μήκος 350 μ περίπου. 
 Έχουν τοποθετηθεί πόδες προστασίας επί εξισωτικής στρώσης σκύρων και 
λιθορριπή προστασίας 100-200 kg  έμπροσθεν των πόδων σε μήκος 300 μ 
περίπου. 

 
2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:  
-Ποσό σύμβασης: 2.082.750,56 € με ΦΠΑ 
-1ος ΑΠΕ ποσού  2.082.750,56 €  με ΦΠΑ εγκεκριμένος με την με αριθμ. πρωτ. 
33660/13584/04-07-2017 απόφαση, 2ος ΑΠΕ ποσού 2.082.750,56 € με ΦΠΑ 
εγκεκριμένος με την  με  αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ  88574/36576/16-10-2017 απόφαση,  3ος 

ΑΠΕ ποσού 2.082.750,56 € με ΦΠΑ εγκεκριμένος με την με  αριθμ. Πρωτ . 
108031/43628/18-12-2017 απόφαση, 4ος ΑΠΕ ποσού 2.082.750,56 € με ΦΠΑ 
εγκεκριμένος με την με  αριθμ. Πρωτ . 43934/17290/04-07-2018 απόφαση, 5ος ΑΠΕ 
ποσού 2.082.750,56 € με ΦΠΑ εγκεκριμένος με την με  αριθμ. Πρωτ . 76071/30838/27-
09-2018 απόφαση και  6ος ΑΠΕ ποσού 2.082.750,56 € με ΦΠΑ εγκεκριμένος με την με  
αριθμ. Πρωτ . 107292/43933/28-11-2018 απόφαση.          

 
Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών:     1.423.765,43 ΕΥΡΩ (με  ΦΠΑ) 
  

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
    Ο ανάδοχος με την υπ’ αρ. Πρωτ. 20009/8432/08-03-2019 αίτηση του, ζητά 
παράταση προθεσμίας με  αναθεώρηση  109 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 07-08-
2019   για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός της 
καθυστέρησης που υπήρξε στην εξέλιξη των εργασιών της εργολαβίας εξαιτίας των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών  για 15  ημερολογιακές ημέρες, της έγκρισης 
τροποποίησης της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού στις 04-10-2018 κατά 79 
ημερολογιακές ημέρες (αρχή αλληλογραφίας 17-07-2018) και 15 ημερολογιακές ημέρες 
επειδή εξαιτίας της τροποποίησης αυτής αυξήθηκε η δυσκολία συναρμογής  των 
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ποδών με τους  υπάρχοντες και έχει μικρή απόδοση παραγωγής αφού ο καθένας 
μετράται επιτόπου και  κατασκευάζεται με συγκεκριμένες διαστάσεις σε καλούπια μη 
τυποποιημένα. 
 
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη : 
 

1. Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 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 καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών  
όπως προκύπτει και από τα συνημμένα δελτία καιρού συνολικά 15 
ημερολογιακές ημέρες. 
3. Η καθυστέρηση που υπήρξε από το αρχικό αίτημα του αναδόχου στις 17-07-
2018 σχετικά με την τροποποίηση της αρχικής μελέτης και η οποία μετά και τη 
σύμφωνη γνώμη του μελετητή εγκρίθηκε στις 04-10-2018 από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, συνολικά 79 ημερολογιακές ημέρες. 
4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  τροποποίηση αύξησε σημαντικά τη δυσκολία της 
συγκεκριμένης εργασίας με εκτιμώμενη καθυστέρηση του χρόνου εκτέλεσής της 
κατά 15 ημέρες, επειδή  αυξήθηκε η δυσκολία συναρμογής  των ποδών με τους  
υπάρχοντες με  μικρή απόδοση παραγωγής αφού ο καθένας μετράται επιτόπου 
και  κατασκευάζεται με συγκεκριμένες διαστάσεις σε καλούπια μη τυποποιημένα. 
5. Το γεγονός ότι οι  καθυστερήσεις σύμφωνα μα τα ανωτέρω  δεν οφείλονται  
σε υπαιτιότητα του αναδόχου  

6. Την με αρ. πρωτ. 826/19-04-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν παράτασης προθεσμίας του 3ου υποέργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ)» , αναδόχου  Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έως  
07-08-2019. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 
 Την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 3ου 
υποέργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)» , 
αναδόχου  Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κατά 355 ημερολογιακές 
ημέρες , ήτοι  μέχρι την 07-08-2019.  
 
Συν/να 
1. Αίτημα αναδόχου για παράταση 
2. Δελτία καιρού 
3. Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Ι.Ν 
 

Ε.Δ. 

Χρ. Αρχείο 

 

 

 

 
 
 

H  ΠΡOΙΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ   
 Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 
 

 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
  Πολ.  Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 
 
 

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

 
Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
3ου υποέργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)» , 
αναδόχου  Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. - ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κατά 355 ημερολογιακές 
ημέρες , ήτοι  μέχρι την 07-08-2019.  

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 378-17/23-04-2019 

……………………………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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