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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                              ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 107/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 03/08/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 17/2022 από 03/08/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, 
ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 17/29-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 
στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
5. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία για 

την τήρηση των πρακτικών και ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση των 
θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 6Ο :  
Περί της 3ης Παράτασης της σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή Ράμπας 6, Ν. Λιμένα Μυκόνου».   
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2022 
     

Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ. 121/2021 με θέμα: «Περί της εγκρίσεως του 
2ου Πρακτικού του έργου «Ανακατασκευή Ράμπας 6, Ν. Λιμένα Μυκόνου», με την οποία εγκρίθηκε 
το πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υπέρ της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την από 
28/12/2021 μεταξύ μας σύμβαση στην οποία προβλεπόταν η εκτέλεση του έργου σε 120 
ημερολογιακές ημέρες από την σύμβαση. Στην συνέχεια θύμισε την απόφαση 29/2022 (ΨΔΚ6ΟΡ0Ρ-
ΒΓΤ) με την οποία είχαν εγκρίνει την παράταση των εργασιών του έργου,  μέχρι 26-05-2022, την 
απόφαση Δ.Σ 67/2022 (ΨΜΜΥΟΡ0Ρ-ΞΙ4) με την οποία εγκρίθηκε παράταση έως 26/06/2022 και 
την απόφαση Δ.Σ. 89/2022 (9ΣΡΤΟΡ0Ρ-ΨΞΓ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση έως 26/07/2022. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η ανάδοχος εταιρεία την 08/07/2022 κατέθεσε υπεύθυνη 
δήλωση για επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 Ν.4938/22 για 
παράταση του έργου κατά 6 μήνες, η οποία αναφέρει ακριβώς: για παράταση του έργου κατά 6 μήνες 
διότι παρά το γεγονός ότι το έργο έχει σχεδόν περαιωθεί κι εκκρεμεί μόνο η πλήρωση της ράμπας με το υλικό 
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FLUECO 175C, δε η προμήθεια του ανωτέρω υλικού γίνεται από Ιταλία που αυτό σημαίνει τουλάχιστον 
τρίμηνη καθυστέρηση αφού γίνει η παραγγελία. 
Σας γνωρίζουμε και σας επισημαίνουμε ότι για την ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται η προπληρωμή του 
υλικού, κόστος το οποίο η εταιρία μας αδυνατεί να καλύψει, αφού ακόμη δεν έχει εισπράξει τον 1ο λογαριασμό 
του έργου, κι ενώ έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% το συμβατικό αντικείμενο. Επιπλέον εκκρεμεί από την 
Υπηρεσία σας η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ώστε να συμπεριληφθούν οι 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων, που επήλθαν με την αλλαγή τρόπου εφαρμογής του ξυλοτύπου, και των λοιπών 
εργασιών. 
 
Στην συνέχεια παρουσίασε στο Σώμα την με αρ. πρωτ. 10708/03-08-2022 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου που μεταξύ άλλων αναφέρει: 
 
Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: 
 

1 Η παραπάνω σύμφωνη γνώμη αναφέρεται σε χρονική επιμήκυνση εκτέλεσης εργασιών και δεν αποτελεί 
παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης  του έργου, όπως αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 153 ν.4938. 

2 Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν 26/07/2022 σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (αίτηση 2ης παράτασης). Η προμήθεια του υλικού FLUECO 
175C σύμφωνα με τα αναφερόμενα της  υπεύθυνης δήλωσης που καταθέσατε, χρειάζεται τρείς μήνες μετά 
την παραγγελία, άρα θα έπρεπε να έχει γίνει από μέρους σας από τις 26/04/2022. Η νέα αίτησή σας για 
επιπλέον επιμήκυνση εργασιών κατατέθηκε 08/07/22 άρα η Υπηρεσία εκτιμά ότι έχετε στην κατοχή σας το 
υλικό ή τουλάχιστον έχετε προβεί σε παραγγελία εφόσον είχατε σκοπό περαιώσετε το έργο στην ώρα του 
και δεν προέκυψε κάποιος λόγος καθυστέρησης του.  

3 Σε συνέχεια του σχετικού (2) η Υπηρεσία ακόμα και σήμερα δεν έχει λάβει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα 
για την δεύτερη παράταση εκτέλεσης εργασιών. 

4 Σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που μας κατατέθηκε (16/05/2022), με 
ημερομηνία περαίωσης εργασιών 26/06/2022, απομένει να ολοκληρωθεί η εργασία της πλήρωσης με 
FLUECO 175c των χαλύβδινων προφίλ καθώς και η επάλειψη όλης της επιφάνειας της ράμπας και τον 
δοκών με το υλικό Εpomalt fast 100 ή ισοδύναμου. Στο έργο τοποθετήθηκαν τα χαλύβδινα προφίλ στις 
24/06/2022 και από τις 29/06/2022 δεν έχετε προβεί σε καμία περαιτέρω εργασία. Η εικόνα του εργοταξίου 
έως και σήμερα παρουσιάζεται στη συνημμένη φωτογραφία, όπου τα προφίλ οξειδώνονται λόγω του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ιδιαίτερα διαβρωτικών συνθηκών που επικρατούν καθώς και ότι δεν έχετε 
προβεί τουλάχιστον στην ολοκλήρωση της εργασίας πληρώσεως αυτών με FLUECO 175c. 

5 Ο εργοταξιακός χώρος δεν είναι ασφαλής, ούτε περιφραγμένος αφού η πρόσβαση στο κοινό επιτρέπεται, 
δεν υπάρχει καμία σήμανση και φωτισμός, σε ένα λιμάνι που διέρχονται καθημερινά χιλιάδες τουρίστες 
καθιστώντας τον τουλάχιστον επικίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Για το εν λόγω θέμα σας έχει 
σταλεί ηλεκτρονική αλληλογραφία από 25/07/22. 

 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με το άρθρο 153 του νόμου 4938/22, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της 
σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 26/01/2023. Για λόγους δημόσιους συμφέροντος και ασφάλειας του 
λιμένα, εντέλεσθε από την Υπηρεσία όπως ολοκληρώσετε άμεσα την εργασία της πλήρωσης με FLUECO 175c. 
από τις εναπομένουσες εργασίες. Την συγκεκριμένη εργασία να τη λάβετε υπόψη για άμεση ολοκλήρωση, στο νέο 
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που θα μας καταθέσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, περαιτέρω οξείδωση των 
χαλύβδινων προφιλ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην μη παραλαβή τους, ως εκτός 
προδιαγραφών.  
 
  
 

 

 Ο Πρόεδρος  επεσήμανε στο Σώμα την αδυναμία εξυπηρέτησης πλοίων και την ταυτόχρονη 
απώλεια εσόδων από την μη εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας, ειδικά κατά την διάρκεια του 

Ο αν. προϊστάμενος της Δ/νσης 
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Αυγούστου, λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών, τονίζοντας ότι ειδικά φέτος μετά 
την ραγδαία αύξηση διακίνησης επιβατών στο λιμάνι της Μυκόνου, η χρήση της συγκεκριμένης 
ράμπας καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ και πρότεινε στα μέλη την έντονη διαφωνία και 
διαμαρτυρία για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Την με αρ. πρωτ. 10708/03-08-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 
3. Την από 08/07/2022 Υπεύθυνη Δήλωση της αναδόχου εταιρείας για επιμήκυνση 

χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 Ν.4938/22 για παράταση του 
έργου κατά 6 μήνες.  

4. Την απόφαση Δ.Σ. 89/2022 (9ΣΡΤΟΡ0Ρ-ΨΞΓ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση έως 
26/07/2022. 

5. Την με αρ. πρωτ. 7938/09-06-2022 επιστολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η 
οποία είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 

6. Την από 24/05/2022 αίτηση παράτασης της εργοληπτικής επιχείρησης.  
7. Την απόφαση Δ.Σ 67/2022 με την οποία είχαν εγκρίνει την παράταση των εργασιών του 

έργου,  μέχρι 26-06-2022, με ΑΔΑ ΨΜΜΥΟΡ0Ρ-ΞΙ4 
8. Την απόφαση Δ.Σ 29/2022 με την οποία είχαν εγκρίνει την παράταση των εργασιών του 

έργου,  μέχρι 26-05-2022, με ΑΔΑ ΨΔΚ6ΟΡ0Ρ-ΒΓΤ. 
9. Την από 11/04/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράτασης δύο μηνών. 
10. Το με αρ. πρωτ. 6010/19-04-2022 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.  
11. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ.  
12. Το με αρ. πρωτ. 1932/21-02-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 
13. Την από 09/02/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση δύο μηνών. 
14. Την από 28/12/2021 σύμβαση, στην οποία προβλεπόταν η εκτέλεση του έργου σε 120 

ημερολογιακές ημέρες από την σύμβαση. 
15. Την απόφαση Δ.Σ. 121/2021 με θέμα: «Περί της εγκρίσεως του 2ου Πρακτικού του έργου 

«Ανακατασκευή Ράμπας 6, Ν. Λιμένα Μυκόνου»,  
16. Το από 26/11/2021 2ο πρακτικό της επιτροπής. 
17. Την με αρ. 108/2021 Απόφαση Δ.Σ με το οποίο εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό με ΑΔΑ 

ΨΩΚΠΟΡ0Ρ-0ΡΘ. 
18. Το από 01/11/2021 1ο πρακτικό της επιτροπής. 
19. Η με αριθμ. 02ΔΕ/2021 διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 

21PROC009313829 . 
20. Την απόφαση Δ.Σ. 96/2021 με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

διαγωνισμού με ΑΔΑ 6Η3ΖΟΡ0Ρ-ΠΩΘ. 
21. Την με Α.Π 37584/Φ. 4.3 Γ.Σ.Δ. Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου για την Έγκριση Εκτέλεση του Έργου «Ανακατασκευή Ράμπας 6, Ν. Λιμένα 
Μυκόνου». (Ψ8ΨΡΟΡ1Ι-Ξ32) 

22. Την απόφαση Δ.Σ 32/2021 με την οποία είχαν εγκρίνει τα αποφαινόμενα όργανα του έργου 
(ΨΨΛΑΟΡ0Ρ-7ΣΣ). 

23. Την με αρ. πρωτ. οικ.138246/28-04-2021 επιστολή της Εφορίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

24. Την με αρ. πρωτ. 136026/02-04-2021 επιστολή της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. 
Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

25. Την με αρ. πρωτ. 3122.1-Τ50/22935/31-03-2021 γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

26. Την με αρ. πρωτ. Φ.542/24/182300 Σ.432/25-02-2021 σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. 
27. Την απόφαση Δ.Σ 120/2020 με την οποία είχαν εγκρίνει την τεχνική έκθεση, 

προϋπολογισμού 277.000,00 Ευρώ και την εκτέλεση του έργου. 
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28. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. 193/27-09-2021 και ΑΔΑ 6Ρ6ΗΟΡ0Ρ-Θ6Ψ & 
ΑΔΑΜ 21REQ009269948. 

29. Την θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου μελέτη. (21REQ009235919) 
30. Τις διατάξεις του ν.4504/2017. 
31. Την με αριθμ. πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.  
32. Την διάταξη του Ν.2971/2001 άρθρο 24 και  Ν 3153/2003 άρθρο 34Ω και τις τροποποιήσεις 

αυτού. 
33. Την απόφαση Δ.Σ 104/2020 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμών για το 2021, με ΑΔΑ: 6ΤΤΤΟΡ0Ρ-ΓΟ6. 
34. Την με αριθμό  118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που 

εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 4943/20-5-99 
έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012.  

35. Την με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (Τεύχος 
Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) καθορισμού 
Χερσαίας Ζώνης Παλαιού λιμένα Μυκόνου. 

36. Την με αριθμ. πρωτ. 10201/3-9-1998 Απόφασης Έγκρισης της με αριθμ. 366/5-8-98 
απόφασης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων που αφορά καθορισμό χώρων του Ν. 
Κυκλάδων σε εξομοιώνονται με Χερσαίες ζώνες λιμένων. 

37. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της με αριθμ. 
118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνες 
λιμένων». 

38. Την με αρ. πρωτ. 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκ/κών Απαλ/σεων και Πολεοδομικών 
Θεμάτων 152/3-05-2012) «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθμ 1 έως και 52 ετών 
2002 έως 2012»  

39. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

40. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
41. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 
42. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις. 

43. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 234 
παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

44. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 
διατάξεων». 

45. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
46. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
47. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2022. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α) Διαφωνούμε με την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, για 
λόγους δημόσιους συμφέροντος, όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης και την 
ασφάλειας των επιβατών του λιμένα. 
 
Β) Συμφωνούμε με την εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μυκόνου), 
για την ολοκλήρωση άμεσα της εργασίας της πλήρωσης με FLUECO 175c. από τις εναπομένουσες 
εργασίες, για λόγους δημόσιους συμφέροντος και ασφάλειας των επιβατών του λιμένα και 
διασφάλισης των τοποθετημένων υλικών που φθείρονται από το θαλασσινό περιβάλλον. 
 
Γ) Αιτούμαστε άμεσα την ολοκλήρωση της περίφραξης του έργου και την σήμανση και φωτισμό 
αυτού, για την ασφάλεια του κοινού, σε ένα λιμάνι που διέρχονται καθημερινά χιλιάδες τουρίστες 
καθιστώντας τον τουλάχιστον επικίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  
 
Δ)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες και την αποστολή της Απόφασης σε όλους τους εμπλεκόμενους του έργου 
(Εργολάβο, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Τεχνικό Συμβούλιο κλπ) και στα αρμόδια Υπουργεία 
προκειμένου να διακοπεί η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και να ολοκληρωθεί το έργο, 
άμεσα. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 107/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Κουσαθανάς Κων/νος 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
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