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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 74η
Απόφαση υπ’ αριθ. 3642/2018
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα
μέλη της, στις 29-11-2018.
Θέμα 19ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής
Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείαs Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Σαπουνά Αγγελική
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία
Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ.: 236517/27-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

1

ΑΔΑ: 7Υ507Λ7-ΠΧΨ
2.

3.

4.

5.

Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
Της με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 απόφασης του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και
υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των
Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της
Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της
με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της
Γέφυρας Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη
τον υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου προκειμένου να αντιμετωπισθούν πλημμυρικά
προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια της Γέφυρας.
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 301.947,60 € (με
Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 22-12-2015.
3. Με την υπ’ αρ. 23/14-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΗΞ7Λ7-Ψ59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ατττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική
επιχείρηση «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 9/05/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με
την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 301.947,60 €, ήτοι: δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ
και απρόβλεπτα) :214.473,76 €, απολογιστικά 27.239,59 €, αναθεώρηση: 3.772,50 € και
ΦΠΑ 23% 56.461,75 €, δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,32%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή προθεσμία
περάτωσης έως την 10/01/2017.
6. Με την με αριθμό 3003/2016 (ΑΔΑ: 70037Λ7-ΖΞΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά διακόσιες δέκα
(210) ημέρες ήτοι μέχρι 07/08/2017.
7. Με την με αριθμό 1802/2017 (ΑΔΑ: 65ΧΚ7Λ7-ΥΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα (90)
ημέρες ήτοι μέχρι 05/11/2017.
8. Με την με αριθμό 2917/2017 (ΑΔΑ: ΨΩΑ97Λ7-69Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες
ήτοι μέχρι 05/02/2018.
9. Με την με αριθμό 194/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΙΖ7Λ7-Ι12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες
ήτοι μέχρι 05/05/2018.
10. Με την με αριθμό 2009/2018 ((ΑΔΑ: 6Φ977Λ7-ΖΒΖ)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά εκατόν είκοσι
(120) ημέρες ήτοι μέχρι 05/12/2018.
11. Με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/26.03.2018 έγγραφό του (με συνημμένη κάτοψη και μηκοτομή) ο
ανάδοχος αιτείται τη μετατόπιση από την ΕΥΔΑΠ του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της
οδού Καραολή.
12. Κατόπιν αυτοψίας από την υπηρεσία μας, με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/23.04.2018 έγγραφό
μας ενημερώνουμε την ΕΥΔΑΠ για τη μετατόπιση του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της
οδού Καραολή.
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13. Με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 220734/08.11.2018 έγγραφό του ο ανάδοχος αναφέρει τα προβλήματα
που έχουν ανακύψει και αφορούν στην ολοκλήρωση κατασκευής του έργου στα δύο τμήματα
που απομένουν.
14. Ο ανάδοχος με την από 09.11.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 222687/09.11.18/ΔΤΕΠΑ), ζητά την
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
15. Με την με αρ. πρωτ. 236517/27-11-2018 Εισήγησή της, η Προϊσταμένη Τμ. Υδραυλικών
Έργων, Λιμενικών Έργων εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι
(120) ημέρες, ήτοι έως τις 04.04.2019.
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του
έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 04.04.2019.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου στο 85% του
συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου, και αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με την 1η έως 8η εγκεκριμένη Επιμέτρηση εργασιών έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
σήμερα, ξεκινώντας από τον αποδέκτη στην οδό Χανίων και Σίφνου :
29,50μ αγωγού D1400mm επί της οδού Χανίων (φρ. Ο-1 έως φρ. Ο-2)
41,30μ αγωγού D1200mm επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (φρ. Ο-2 έως φρ. Ο-2Α)
10,50μ αγωγού 2*D1000mm επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (φρ. Ο-2Α έως φρ. Ο-3)
23,20μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (φρ. Ο-3 έως φρ. Ο-3Α)
48,76μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (φρ. Ο-3Α έως φρ. Ο-4)
59,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Αφροδίτης (φρ. Ο-4 έως φρ. Ο-5)
28,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Αφροδίτης (φρ. Ο-5 έως φρ. Ο-6)
35,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Καραολή (φρ. Ο-6 έως φρ. Ο-7)
34,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Καραολή (φρ. Ο-7 έως φρ. Ο-8)
60,10μ αγωγού D1200mm επί της οδού Καραολή (φρ. Ο-8 έως φρ. Ο-9)
44,80μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-9 έως φρ. Ο-10)
45,50μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-10 έως φρ. Ο-11)
47,80μ αγωγού D800mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-11 έως φρ. Ο-11.1 αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ομβρίων της ΕΥΠΑΠ)),
50μ αγωγού D800mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-11.1 έως φρ. Ο-11.2 αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ομβρίων της ΕΥΠΑΠ)),
δηλαδή συνολικό μήκος αγωγών 557,46μ, μέχρι τη διασταύρωση των οδών Ανδρέα
Δημητρίου και Παλαιών Πολεμιστών, με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη κατασκευές και
συνδέσεις των φρεατίων υδροσυλλογής.
Για την ολοκλήρωση του έργου απομένει η κατασκευή των κάτωθι τμημάτων:
α) Αγωγός διατομής D1200mm, μήκους 58,00μ περίπου, στην οδό Στέφανου Σαράφη από
Δημητρίου Ανδρέα έως Κρήτης και
β) Αγωγός διατομής D800mm, μήκους 94,00μ. περίπου, στην οδό Καλατζάκου από Μιχάλη
Καραολή έως την οδό Στέφανου Σαράφη.
Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στα εξής:
1.

Σε ότι αφορά τον αγωγό D1200mm, μήκους 58,00μ περίπου, στην οδό Στέφανου Σαράφη από
Δημητρίου Ανδρέα έως Κρήτης, σας επισημαίνουμε ότι ο αγωγός κατασκευάζεται προκειμένου
να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα ωοειδή αγωγό διατομής Ω0,90/1,35. Όπως διαπιστώθηκε, ο
υπάρχων αγωγός είναι χυτός από σκυρόδεμα και πλήρως εγκιβωτισμένος από σκυρόδεμα το
οποίο προφανώς χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της αντοχής του. Επίσης, εγκιβωτισμένες
με σκυρόδεμα είναι και οι συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων που συναντώνται κάθετα στον
αγωγό λόγω των ελάχιστων κλίσεων και του βάθους του αγωγού.
Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν σήμερα σχετικά με τη διαχείριση των προϊόντων
καθαίρεσης και εκσκαφής (ΑΕΚΚ), απαιτείται η αδειοδότηση της αναδόχου εταιρείας και η
σύμβασή της με εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής. Η
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παραπάνω διαδικασία, η οποία δεν ήταν απαιτητή κατά την εκτέλεση του προηγούμενου
τμήματος του έργου και δεν είχε προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου, απαιτεί
ιδιαίτερο χρόνο.
Επίσης, η καθαίρεση του υπάρχοντος αγωγού αλλά και η καθαίρεση και ανακατασκευή των
αγωγών σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, πράγμα
που απαιτεί περισσότερο χρόνο για την αποπεράτωση των εργασιών. Η εργασία αυτή δεν θα
μπορούσε να προβλεφθεί στην αρχική μελέτη καθώς δεν είχαν γίνει διερευνητικές τομές, ούτε
θα μπορούσε να γνωρίζει κάποιος το υλικό κατασκευής και τον ακριβή τύπο του αγωγού λόγω
της παλαιότητας του. Επίσης στην αρχική μελέτη δεν είχε υπολογιστεί και το κόστος που
αφορά στη διαχείριση των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής.
Για να είναι δυνατή η έναρξη της κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος του έργου θα
πρέπει να ολοκληρωθεί πρωτίστως, η διαδικασία αδειοδότησης της αναδόχου εταιρείας και η
σύμβασή της με εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής ή η
ενοικίαση σχετικών πιστοποιημένων διαθέσιμων φορτηγών και να διασφαλισθεί η σχετική
πίστωση. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
2. Σε ότι αφορά τον αγωγό διατομής D800mm, μήκους 94,00μ. περίπου, στην οδό Καλατζάκου
από Μιχάλη Καραολή έως την οδό Στ. Σαράφη, σας επισημαίνουμε ότι :
 Η οδός Καλατζάκου παρουσιάζει μεγάλη υψομετρική διαφορά σε αυτό το τμήμα με
χαμηλό σημείο στην συμβολή της με την οδό Μήλου. Συγκεκριμένα η ερυθρά της
ασφάλτου στην συμβολή με την οδό Μήλου είναι χαμηλότερη κατά 2,35μ από την ερυθρά
της ασφάλτου στην συμβολή της οδού Καλατζάκου με την οδό Μιχάλη Καραολή.
 Από τη συμβολή της οδού Καλατζάκου και Μήλου διέρχεται ο παλαιός αγωγός
αποχέτευσης όμβριων υδάτων με ωοειδή διατομή Ω0,90/1,35 ο οποίος συνεχίζει σε ένα
τμήμα της οδού Καλατζάκου, στη συνέχεια διέρχεται κάτω από τη γέφυρα στην οδό Στ.
Σαράφη και στον οποίο συνδέονται και τα φρεάτια υδροσυλλογής.
 Στην αρχική μελέτη δεν είχε προβλεφθεί η ύπαρξη του παλαιού αγωγού, κάτω από τα
θεμέλια της γέφυρας, όπου συνδέεται με το παλιό διευθετημένο ρέμα, όπως
ενημερωθήκαμε από τους εκπροσώπους του Δήμου, οι οποίοι είχαν κάνει διερευνητικές
τομές.
Δεδομένων των προβλημάτων για την κατασκευή του αγωγού επί της οδού Καλατζάκου, μετά από
συνάντηση επί τόπου του έργου με τον ανάδοχο κατασκευής, τους εκπροσώπους του Δήμου και
το μελετητή, κρίθηκε απαραίτητο να κατασκευαστεί νέος αγωγός διατομής Φ800 προκειμένου να
παραλάβει τα όμβρια ύδατα της οδού Σαράφη, αντί του προτεινόμενου στην αρχική μελέτη Φ800
στην οδό Καλατζάκου, με όδευση από την οδό Στ. Σαράφη στην οδό Αφροδίτης και απορροή στο
νέο κατασκευασθέντα αγωγό διατομής Φ1200 στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Μιχάλη
Καραολή.
Επίσης, υπάρχει ενημέρωση από το Δήμο Αγίας Βαρβάρας ότι ήδη εκπονεί μελέτη για τη
διευθέτηση του προβλήματος που είχε προκύψει στα θεμέλια της γέφυρας και θα αποκαταστήσει
τη ροή του παλαιού ρέματος.
Η παραπάνω τροποποίηση απαιτεί την υψομετρική αποτύπωση του φυσικού εδάφους, την
εκπόνηση διερευνητικών τομών για τη διερεύνηση των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ, καθώς και τον
υπολογισμό των υδραυλικών στοιχείων και απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και διασφάλιση σχετικής
πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών που θα προκύψουν.
Τα ανωτέρω προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου για τις οποίες ο
Ανάδοχος δεν ευθύνεται αποκλειστικώς και ως εκ τούτου δύναται να χορηγηθεί παράταση της
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά την περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008.
Ο ανάδοχος με την από 09.11.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 222687/09.11.18/ΔΤΕΠΑ), ζητά την
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.
Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και επειδή πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά
σημαντικό, αφού άπτεται της ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, η Διευθύνουσα
Υπηρεσία έχει να επισημάνει ότι πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και κρίνει εύλογο το
αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι
έως τις 04.04.2019.
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Και επειδή:
1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τόσο του αναδόχου όσο και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας.
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο
και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες,
ήτοι έως τις 04.04.2019.
Κατόπιν αυτών
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείαs Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις
04.04.2019, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείαs Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις
04.04.2019, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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