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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2002/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 27ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ».   
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
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Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση  του αρχικού 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Των 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.   

4. Του Π.Δ. 7/2013 «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 47 του 
Ν.4141/2013. 

5. Της εγκυκλίου 6-2013/Υπ.Ες. Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Της υπ’ αριθμ. 232641/25-11-2014 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΦΕΚ 
3203/Β/ 28-11-2014). 

7. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως ισχύει. 

8. Του N.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ). 

 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Την από 19/11/2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 

Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 

2. Την από 17/5/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 

3. Την με αρ. πρωτ. ΔΔΕ/5327/01-12-2010 της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής Απόφαση έγκρισης της 
Διακήρυξης του έργου: : «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού  112.900.193,61€ με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ. 

4. Την με αρ. πρωτ. 64393/ΕΥΣ 7130/30-11-2010 Σύμφωνη γνώμη του Υ. Οικονομίας (Εθνική Αρχή 
Συντονισμού) σχετικά με την διαδικασία συντονισμού της πράξης. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4786/30-11-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ», ως υποέργο της ομώνυμης πράξης, εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

6. Την με αριθμό 1349/2012 Απόφαση Έγκρισης Αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την 
ανάθεση των εργασιών του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού  εκατόν δώδεκα 
εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών 
(112.900.193,61€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., στο μειοδότη του διαγωνισμού κ/ξία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.4 της 
Διακήρυξης του έργου:, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 16.25%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών 
(Σ.Δ.Ε.) 57.809.085,27€, πλέον απροβλέπτων (9%) 6.139.324,86€, αναθεώρησης 
1.863.877,16€, Φ.Π.Α. (23%) 17.702.764,23€ και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 
94.671.304,35€ η οποία είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. 

7. Τα συμβατικά τεύχη του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου. 
8. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 112.900.193,61 ευρώ (περιλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 2016ΣΕ 27510070. 
9. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25-07-2013 μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ - 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και είναι συνολικής δαπάνης 94.671.304,35€. 

10. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι τριάντα έξι (36) μήνες ήτοι μέχρι 25-7-2016 εκ 
των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) αφορούν στη μελέτη και κατασκευή των έργων και οι 
επόμενοι δώδεκα (12) δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ. 

11. Την υπ/ αριθμ. 1948/28-08-2014 (ΑΔΑ: 6Θ5Ν7Λ7-Ι7Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου της 
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ΔΤΕΠΑ) κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 10-2-2016 και με το πέρας της 
δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 10-2-2017.  

12. Την με αρ. πρωτ. 85772/14-5-2015 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 1ου 
ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος.  

13. Την με αρ. πρωτ. 169755/28-9-2016 (ΑΔΑ: ΨΩΧΟ7Λ7-44Ν) Απόφαση Έγκρισης της ΔΤΕ 
Περιφέρειας Αττικής του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος.  

14. Την υπ’ αριθμ. 247/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΝΩ7Λ7-ΒΗΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 16-3-2017 και με το πέρας της 
δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 16-3-2018. 

15. Την υπ’ αριθμ. 639/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΣΑ7Λ7-6ΑΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά εξακόσιες τριάντα πέντε (635) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 11-12-2018 και με 
το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 11-12-2019. 

16. Την υπ’ αριθμ. 3519/2018 (ΑΔΑ: Ψ1687Λ7-Β77) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 6-11-2019 και με το 
πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 6-11-2020. 

17. Την με αρ. πρωτ. 246999/16-1-2019 (ΑΔΑ: 64Χ17Λ7-ΘΣ1) απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ 
Περιφέρειας Αττικής του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 

18. Την υπ’ αριθμ. 2763/2019 (ΑΔΑ: ΩΚΣΠ7Λ7-0ΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 31-10-2020 και με το 
πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 31-10-2021. 

19. Την με αρ. πρωτ. 636411/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΔΠ7Λ7-6ΡΛ) απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ 
Περιφέρειας Αττικής του 4ου ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 

20. Το έγγραφο της ΚΞ 3801/6-2-2020 για την Τροποποίηση Σύστασης ΚΞ (ΔΤΕΠΑ 104252/6-2-
2020) 

21. Το 129050/13-2-2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Νομική Υπηρεσία για την Αποβολή της εταιρείας 
«ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.» στην Συμμετοχή της ΚΞ 

22. Το 226947/20-3-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας για την Αποβολή μέλους της 
κοινοπραξίας (ΔΤΕΠΑ 226948/20-3-2020) 

23. Την υπ’ αριθμ. 404/18-2-2020 (ΑΔΑ: 6Β7Π7Λ7-ΩΒΧ) απόφαση έγκρισης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής του 5ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου του θέματος. 

24. Την με αρ. πρωτ. 174774/3-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ1727Λ7-ΝΤΠ) απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ 
Περιφέρειας Αττικής του 5ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 

25. Την με αρ. πρωτ. 564190/3-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΡ8Α7Λ7-ΙΑΧ) απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ 
Περιφέρειας Αττικής του 6ου ΑΠΕ του έργου του θέματος. 

26. Την από 21-9-2020 1η ΣΣΕ του έργου του θέματος μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΚΞ «ΕΡΕΤΒΟ 
Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.». 

27. Την υπ’ αριθμ. 2372/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΕ07Λ7-4ΣΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 
(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του Προϊσταμένου της 
ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερεις (324) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 20-9-2021 και 
με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 20-9-2022. 

28. Η ανάδοχος Κοινοπραξία με το 4226/6-8-2021 έγγραφο της (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 666021/6-8-
2021), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες ογδόντα πέντε (285) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 30-6-2022 και πέρας μετά τη δοκιμαστική λειτουργία στις 30-
6-2023. 

 
Γ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 
1. Την 442240/2-8-2019 απόφαση ΔΤΕΠΑ έγκρισης τροποποίησης - προσαρμογής της μελέτης του 

αγωγού διάθεσης Μ1 στις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες για την διέλευση του ρέματος Ερασίνου 
μετά από γνώμη ΕΥΔΕΠ και ενσωμάτωση σε ΑΠΕ. 

2. Την 76/2016 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», με συνημμένη την Απόφαση του (ΑΔΑ:7Κ64ΩΛΝ-ΣΨΧ) για χερσαίο χώρο Λιμένα 
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3. Την 77/2016 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», με συνημμένη την Απόφαση του 

4. Η Φ.542/57/180517/3-3-2017 Γνωμοδότηση του ΓΕΝ για την 77/2016. 
5. Η Φ.858.7/33/180526/3-3-2017 Γνωμοδότηση του ΓΕΝ για την 76/2016. 
6. H 3122.1-T44A/26760/7-4-2017 Γνωμοδότηση του ΥΕΝ για την 77/2016. 
7. H 3113.10-54/27013/10-4-2017 Γνωμοδότηση του ΥΕΝ για την 76/2016. 
8. Η 39184/14671/12-6-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:ΩΦ2ΔΟΡ1Κ-

ΩΒ0) για έγκριση της 76/2016 
9. Η 38883/14562/30-6-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:7ΛΝΦΟΡ1Κ-

3Ξ4) για έγκριση της 77/2016 
10. Η ΔΔΠ Β0018981 ΕΞ2018/25-10-2018 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών/Δνση Δημόσιας 

Περιουσίας (ΑΔΑ:ΩΡ4ΚΗ-ΤΝΓ) για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης παρακείμενου θαλάσσιου 
χώρου και πυθμένα στο Ν. Αττικής, για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού  

11. Το ΦΕΚ 674Δ/12-11-2019, με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αναγκαστικής δουλείας 
και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων στη θέση Χαμολιά 

12. Το 801850/5-12-2019 έγγραφό της υπηρεσίας με την τροποποίηση της μελέτης των αγωγών 
διάθεσης όσον αφορά τον Υποθαλάσσιο Αγωγό  

13. Το ΦΕΚ 387Δ/17-7-2020 για την ολοκλήρωση της δουλείας στη Μερέντα. 
14. Την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων στα μέτωπα εργασιών του έργου 
15. Η 92/7-9-2020 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» και η 92/2020 Απόφαση του (ΑΔΑ:ΩΜΡ0ΩΛΝ-ΕΓΡ) 
16. Το 669076/11-9-2020 έγγραφο της υπηρεσίας προς ΕΥΔΕΠ  
17. Το 2652/23-9-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής (Αρ. ΔΤΕΠΑ 706885/23-9-2020) 

για Χερσαία Ζώνη Λιμένα Υποθαλάσσιου 
18. Το 669076/11-9-2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με Διαβίβαση προς Διαχειριστική Αρχή για Χερσαία 

Ζώνη Λιμένα Υποθαλάσσιου 
19. Το 706885-23-9-2020 2652/23-9-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ με σύμφωνη γνώμη και οδηγίες για 

Παράταση Παραχώρησης Χερσαία Ζώνη Λιμένα Υποθαλάσσιου 
20. Το 742612/01-10-2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς Δήμο Κρωπίας για Παράταση Παραχώρησης 

Χερσαία Ζώνη Λιμένα Υποθαλάσσιου 
21. Το 1375/8-10-2020 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου και έκδοση νέας απόφασης 

παραχώρησης ΧΖΛ για εργοταξιακό χώρο. 
22. Η Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» 

96/19-10-2020 (ΑΔΑ:9Ω2ΗΩΛΝ-ΡΣ2) για παράταση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης ΧΖΛ 
για εργοταξιακό χώρο έναντι 20.000€. 

23. Το 3113.10-54/79944/2020/27-11-2020 έγγραφο του ΥΕΝ/Δ/νση Λιμενικής Πολιτικής ότι δεν 
προβλέπεται παράταση της απόφασης 76/2016 του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου και απαιτείται 
έκδοση νέας απόφασης παραχώρησης ΧΖΛ για εργοταξιακό χώρο.  

24. Η Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» 
106/4-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΕΠΩΛΝ-611) για προσωρινό αγκυροβόλιο 

25. Η Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» 
115/20-11-2020 (ΑΔΑ:6Υ1ΙΩΛΝ-2ΔΩ) για προσωρινό αγκυροβόλιο 

26. Η 2045/10-12-2020 Αποστολή του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου σε ΥΕΝ και ΓΕΝ της 
106/2020 Απόφασης για γνωμοδότηση. 

27. Η 2046/10-12-2020 Αποστολή του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου σε ΥΕΝ και ΓΕΝ της 
115/2020 Απόφασης για γνωμοδότηση. 

28. Σχετική Προαγγελία 1804/2020 (NAVTEX) από ΠΝ-Υδρογραφική Υπηρεσία για τα έργα σε ισχύ 
29. Η Φ.542/31/182425/Σ.458/1-3-2021 Γνωμοδότηση ΓΕΝ για την 106/2020 & 115/2020 
30. Το Φ.919.43/3/21/Σ.662/25-5-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων με παρατηρήσεις για τις 

σημάνσεις στη θάλασσα 
31. Η Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» 

122/9-12-2020  για το χερσαίο χώρο λιμένα (ΩΧΛΙΩΛΝ-64Φ), σε συνέχεια της 76/2016 
32. Η 2056/11-12-2020 Αποστολή του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου σε ΥΕΝ και ΓΕΝ της 

122/2020 Απόφασης για γνωμοδότηση. 
33. Η 858.7/17/182305/Σ.436/25-2-2021 Γνωμοδότηση ΓΕΝ για την 122/2020 
34. Το 208469/16-3-2021 έγγραφο μας σε ΥΕΝ για την έκδοση της γνωμοδότησης του για τις 

αποφάσεις 105, 115 και 1422/2020 του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου. 
35. Το 581554/9-7-2021 έγγραφο μας υπενθύμισης σε ΥΕΝ για την έκδοση της γνωμοδότησης του 

για τις αποφάσεις 105, 115 και 122/2020 του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου, καθόσον εκδόθηκε 
νομοθετική ρύθμιση με τον Ν.4811/2021 αρ.76 (ΦΕΚ 108Α’/26-6-2021) 
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36. Το αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/537601/380425/11921/6158/01-10-2020 
έγγραφό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 736797/1-10-2020). 

37. Το ΚΞ3998/2-10-2020 έγγραφο της αναδόχου ΚΞ για έναρξη εργασιών στη θάλασσα (ΔΤΕΠΑ 
743414/2-10-20) 

38. Το οικ.85288/3-5-2018 έγγραφο μας σε Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με κοινοποίηση σε 
Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για την μελλοντική ενημέρωση έναρξης κατασκευής του 
υποθαλάσσιου αγωγού 

39. Το 778370/13-10-2020 έγγραφο μας σε Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και σε Εφορία 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (κοιν. ΕΥΔΕΠ) για την ενημέρωση έναρξης κατασκευής του 
υποθαλάσσιου αγωγού και τα εναπομείναντα εκσκαφικά μέτωπα 

40. Το αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/37655/29-1-2021 έγγραφό της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών (αριθμ. Πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 91338/3-2-2021). 

41. Το 94941/4-2-2021 έγγραφο μας με ενημέρωση σχετικά με τα εναπομείναντα εκσκαφικά 
μέτωπα και την παράταση της χρονικής διάρκειας του υποέργου 4. 

42. Το αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/270751/10-6-2021 έγγραφό της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών (αριθμ. Πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 479670/11-6-2021). 

43. Το 491638/15-6-2021 έγγραφο μας σε Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και ΕΥΔΕΠ 
για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του υποέργου 4 

44. Το έγγραφο της ΕΥΔΑΠ  ΕΞ 10126/15-05-2020 με διαβίβαση της Απόφασης 20580/15-05-2020 
του ΔΣ  ΕΥΔΑΠ ΑΕ με μελλοντικά έργα επέκτασης στο έργο και στο ΚΕΛ (ΔΤΕΠΑ 404607/17-6-
2020) 

45. Το πρακτικό 6/26-6-2020 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου 
46. Το 456797/1-7-2020 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ με Αναστολή Εργασιών σε συσχέτιση με μελλοντικά 

έργα επέκτασης που ζητήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ 
47. Το 8593/14-7-2020 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας σχετικά με Αναστολή Εργασιών (ΔΤΕΠΑ 

510930/16-7-2020) 
48. Η  377/17-2-2021 Απόφαση Έγκρισης των μελετών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΛΡΣ7Λ7-4ΞΤ) 
49. Το 71652/27-7-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 

ΥΠΕΝ (ΔΤΕΠΑ 657895/4-8-2021) 
50. Το 661206/4-8-2021 έγγραφο μας για σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής για οδηγίες 
51. Το 739547/7-9-2021 έγγραφο μας για σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής για οδηγίες 
 
Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Αντικείμενο του έργου είναι: 

Α) η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του Κορωπίου συνολικού 
μήκους 78 χλμ,   
Β) η κατασκευή των βασικών συλλεκτρηρίων αγωγών που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Δήμου 
Παιανίας και  του κοινού συλλεκτήρα στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα λύματα από την πόλη της 
Παιανίας, την πόλη του Κορωπίου, τον οικισμό Καρελλά του Δήμου Κρωπίας και τις βιομηχανικές 
περιοχές-πάρκα στην περιοχή Κορωπίου-Παιανίας και θα οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας 
Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας, συνολικού μήκους  16,63 χλμ.,  
Γ) η μελέτη και κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας,  
Δ) η κατασκευή του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας Μ1 
6.123,00μ., 
Ε) η μελέτη και κατασκευή του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του υφιστάμενου ΚΕΛ 
Μαρκόπουλου Μ2 συνολικού μήκους 9.249,00 μ.,  
ΣΤ) η μελέτη και κατασκευή  του κοινού αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΚΕΛ 
Κορωπίου-Παιανίας και ΚΕΛ Μαρκόπουλου Μ3, συνολικού μήκους 5.040,00 μ., ή 3.750μ χωρίς τη 
σήραγγα 
Z) η μελέτη και κατασκευή σήραγγας πεταλοειδούς διατομής, εσωτερικής διαμέτρου D=4,00 μ., 
μήκους 1.285 μ. για τον αγωγό διάθεσης Μ3 και  
H) η μελέτη και κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης του συνόλου των επεξεργασμένων 
λυμάτων της περιοχής μελέτης, συνολικού μήκους L=1.000 μ. 

 
Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ – ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας διακοσίων ογδόντα πέντε (285) 
ημερών (ή 9 1/2 μηνών), ήτοι για τις εργασίες έως τις 30-6-2022 και πέρας μετά τη δοκιμαστική 
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λειτουργία στις 30-6-2023 σύμφωνα με το 4226/6-8-2021 αίτημα του αναδόχου, για τους λόγους που 
επικαλείται σε αυτό. 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,6% του 
συνολικού οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με την τελευταία πιστοποίηση.  
Ε.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι: 

 Μέτωπο Κορωπίου (Εσωτερικό δίκτυο): Έχει ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου. 
 Μέτωπο συλλεκτηρίων Αγωγών: Έχει ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου. 
 Μέτωπο Αγωγών Διάθεσης: Αναλυτικά ανά αγωγούς Μ1, Μ2 και Μ3: 
 Στα πλαίσια της κατασκευής του αγωγού διάθεσης Μ1 (ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΣΗΡΑΓΓΑΣ) μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η κατασκευή περίπου 6.092,00μ. αγωγού διάθεσης 
από το σύνολο των 6.123,00μ. περίπου και απομένει μόνο η κατασκευή της διέλευσης του 
αγωγού Μ1 κάτω από το ρέμα Ερασίνου. Στο εν λόγω τμήμα του αγωγού διάθεσης Μ1, σύμφωνα 
και με το αίτημα του αναδόχου, τον Δεκέμβριο του 2020 και Ιανουάριο 2021, εντοπίστηκε φρέαρ 
κάτωθεν κτίσματος που δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί κατά τις γεωτρήσεις στο εν λόγω σημείο, 
και κατέστησε αδύνατη την απρόσκοπτη διέλευση του μηχανήματος διάτρησης της 
μικροσήραγγας και την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Συγκεκριμένα, το  μηχάνημα 
ολομέτωπης κοπής (mTBM) εγκλωβίστηκε εντός του φρέατος, λόγω των ιδιαίτερων γεωτεχνικών 
συνθηκών (εγκοίλου μεγάλων διαστάσεων) και υπέστη, τελικώς και βλάβη. Στη συνέχεια έγινε 
κατεδάφιση του κτίσματος, απομάκρυνση μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, ανοικτή εκσκαφή απομάκρυνσης 
του μηχανήματος, επισκευής του και έγινε νέα όδευση πλησίον της αρχικής. Στην παρούσα, δε, 
φάση έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη της νέας αυτής μικροσήραγγας και εκτελούνται εργασίες 
συναρμογής των αγωγών εκατέρωθεν των θέσεων διάτρησης, όπου και είχαν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες. Στη συνέχεια μετά από αίτημα του Δήμου  Μαρκοπούλου, για την απρόσκοπτη 
συγκομιδή καρπών (σύκα σταφύλια), και λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο δρόμο, έχουν 
ανασταλεί οι εργασίες των φρεατίων στο οδόστρωμα και θα απαιτηθούν ενενήντα (90) ημέρες 
πέραν της λήξης της υπάρχουσας συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου. 

 Στα πλαίσια της κατασκευής του αγωγού διάθεσης Μ2 (ΚΕΛ ΜΕΡΕNΤΑΣ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ) 
μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει το 100% του δικτύου. 

 Στα πλαίσια της κατασκευής του αγωγού διάθεσης Μ3, στο τμήμα του αγωγού από την έξοδο της 
σήραγγας μέχρι τον υποθαλάσσιο, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου του φυσικού 
αντικειμένου μήκους 3.750,00μ., στο 100%. 

 Μέτωπο Σήραγγας: Στο μέτωπο κατασκευής της σήραγγας Βραυρώνας για την διέλευση του 
κοινού αγωγού διάθεσης Μ3, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.  

 Μέτωπο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου: Έχει ολοκληρωθεί το 93,5% του οικονομικού αντικειμένου 
εργασιών Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι εναπομείνασες εργασίες 
για την ολοκλήρωση του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, έχουν προσωρινά ανασταλεί σε διάφορα 
σημεία, έπειτα από το υπ' αριθμ. 456797/1-7-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας για την συσχέτιση με 
μελλοντικά έργα επέκτασης που ζητήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ. Οι υπολειπόμενες εργασίες της 
σύμβασης κατασκευής του ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου, εκτιμάται σε έξι μήνες για εργασίες και δύο 
μήνες για δοκιμές και θα εκτελεστούν εντός της νέας χορηγηθείσας παράτασης.  
Για τις μελλοντικές εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ΕΥΔΑΠ, έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο μελέτη η οποία μετά από το 71652/27-7-2021 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, θα πρέπει να 
τροποποιηθεί σύμφωνα και με τις οδηγίες της Κοινής Επιτροπής που έχουμε ζητήσει να 
συγκληθεί με τα από 4/8/2021 και 7/9/2021 έγγραφα μας (σχετ. 50 & 51). 

 Μέτωπο Υποθαλάσσιου Αγωγού: Όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου 
αγωγού, στις 12-11-2019 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 674Δ/2019, με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι 
διαδικασίες αναγκαστικής δουλείας και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων στη θέση 
Χαμολιά για την κατασκευή των έργων του αγωγού διάθεσης και του υποθαλάσσιου αγωγού. Στις 
5-12-2019 εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης των αγωγών διάθεσης όσον αφορά τον 
Υποθαλάσσιο Αγωγό με το υπ' αριθμ. 801850/5-12-2019 έγγραφό της υπηρεσίας. Σε συνέχεια 
απαιτήθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ώστε να συμπεριληφθούν 
οι εργασίες της τροποποιημένης μελέτης του υποθαλάσσιου αγωγού. Στις 1-06-2020 με το υπ' 
αριθμ. 352395/16-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας κλήθηκε η Κοινοπραξία για την προσκόμιση των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της 1ης ΣΣΕ του έργου, τα οποία 
προσκομίστηκαν με το υπ αρίθμ. 423362/22-6-2020 έγγραφό της. Τέλος στις 21-9-2020 
υπογράφηκε η 1η ΣΣΕ του έργου και κατέστην δυνατή η εκκίνηση των εργασιών θωράκισης του 
υποθαλάσσιου αγωγού. Εντωμεταξύ ο ανάδοχος προχώρησε στις εργασίες κατασκευής των 
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φρεατίων δικλείδων του υποθαλάσσιου αγωγού, στην προμήθεια των σωλήνων του 
υποθαλάσσιου αγωγού και εν γένει των χερσαίων έργων διαμόρφωσης του εργοταξιακού χώρου, 
οι οποίες διακόπηκαν λόγω λήξης της προσωρινής παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης 
ΧΖΛ από το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου. Στις 5-5-2020 με το υπ' αριθμ. 280112/5-5-2020 
έγγραφο της η κοινοπραξία αιτήθηκε την παράταση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης 
ΧΖΛ από το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου στην Υπηρεσία για διάστημα δύο (2) ετών, η οποία 
παράταση τελικώς εκδόθηκε στις 7-9-2020 με την υπ' αριθμ. 92/2020 απόφαση του Λιμενικού 
Ταμείου Μαρκοπούλου. Με το 3113.10-54/79944/2020/27-11-2020 έγγραφο του το ΥΕΝ/Δ/νση 
Λιμενικής Πολιτικής απάντησε ότι δεν προβλέπεται παράταση της απόφασης 76/2016 του 
Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου και απαιτείται έκδοση νέας απόφασης παραχώρησης ΧΖΛ για 
εργοταξιακό χώρο. Στη συνέχεια εκδόθηκε νέα απόφαση από το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου, 
η 122/9-12-2020, και οι εργασίες συνεχίστηκαν, η οποία απεστάλη σε ΥΕΝ και ΓΕΝ στις 11-12-
2020 για γνωμοδότηση και αναμένεται στη συνέχεια η έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσή της. Το ΓΕΝ έδωσε τη γνωμοδότηση του 
με το  858.7/17/182305/Σ.436/25-2-2021 και εκκρεμεί το ΥΕΝ. Παράλληλα ζητήθηκε από το Λιμ. 
Ταμείο Μαρκοπούλου η παραχώρηση χώρου θαλασσίου αγκυροβολίου εργοταξιακής χρήσης, και 
εκδόθηκαν οι 106/2020 και 115/2020 αποφάσεις του που απεστάλησαν στις 10-12-2020 σε ΥΕΝ 
και ΓΕΝ για γνωμοδότηση. Το ΓΕΝ έδωσε τη γνωμοδότηση του με το  Φ.542/31/182425/Σ.458/1-
3-2021 και εκκρεμεί το ΥΕΝ.  
Υπάρχει συνεχή επικοινωνία για την έκδοση των εν λόγω γνωμοδοτήσεων του ΥΕΝ, ενώ έχουν 
αποσταλεί και τα  208469/16-3-2021 και 581554/9-7-2021 (σχετ.34 & 35) στο ΥΕΝ και Λιμενικό 
Ταμείο Μαρκοπούλου για την έκδοση των γνωμοδοτήσεων του για τις αποφάσεις 105, 115 και 
122/2020 του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου (με κοινοποίηση σε Γρ. Περιφερειάρχη, Πρόεδρο 
Κοινής Επιτροπής, Λιμεναρχεία Ραφήνας και Πόρτο Ράφτη και ανάδοχο), χωρίς αποτέλεσμα 
μέχρι σήμερα. 
Για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, 
βάση του αιτήματος του αναδόχου και της έκδοσης των σχετικών αδειών, απαιτείται χρονικό 
διάστημα διακοσίων ογδόντα πέντε (285) ημερών. 

Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σε αλληλογραφία με τους 
αρμόδιους φορείς (Δήμο Κρωπίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, ΕΥΔΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΥΔΑΠ, ΥΕΝ, άλλους εμπλεκόμενους φορείς) προωθούσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 
ολοκλήρωση των θεμάτων του έργου.  
Με την τελευταία ενημέρωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής έχει σχεδόν 
ολοκληρώσει το κύριο αντικείμενο της και παρακολουθεί τις απομένουσες εργασίες στο Pipe Jacking 
του Ερασίνου και στις απομένουσες τάφρους του ΚΕΛ, ενώ η Εφορεία Εναλίων παρακολούθησε 
κανονικά τις εκσκαφές στον υποθαλάσσιο αγωγό. 

 
Ε.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Βάση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και του αιτήματος του αναδόχου, εκτιμάται ότι απαιτούνται 
οι κάτωθι χρόνοι για την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων μετώπων του έργου σε ότι αφορά του 
χρόνους εκτέλεσης των εργασιών:. 

 Μέτωπο Αγωγών Διάθεσης: Απαιτούνται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 
ανασκαφικών ερευνών και των απαλλοτριώσεων το μέγιστο των παρακάτω:  
Ενενήντα (90)  ημέρες για την κατασκευή των εναπομεινάντων 100μ στον Ερασίνο του 
αγωγού Μ1 (Αγωγός Α ανωτέρω). 

 Μέτωπο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου: Απαιτούνται τελικές εργασίες που έχουν ανασταλεί λόγω 
διερεύνησης εκτέλεσης έργων επέκτασης του ΚΕΛ που ζητούνται από την ΕΥΔΑΠ και για τις 
οποίες απαιτούνται οκτώ μήνες, δηλαδή εντός της νέας αιτούμενης νέας παράτασης του 
έργου. 

 Μέτωπο Υποθαλάσσιου Αγωγού: Απαιτούνται κατά τον ανάδοχο διακόσιες ογδόντα 
πέντε (285) ημέρες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού και την ολοκλήρωση όλων 
των απαιτούμενων εγκρίσεων. 

Με δεδομένο ότι ο ανάδοχος θα δουλέψει παράλληλα στα ανωτέρω μέτωπα, προκύπτει η εκτίμηση 
για τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου που είναι διακοσίων ογδόντα 
πέντε (285)  ημέρες. 

Ο ανάδοχος με την από 6-8-2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 666021/6-8-2021), ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες ογδόντα πέντε (285) ημερολογιακές 
ημέρες ήτοι έως τις 30-6-2022 και πέρας μετά την δοκιμαστική λειτουργία στις 30-6-2023, για τους 
λόγους που αναφέρει στην αίτησή του.  
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Και  Επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδικότερα το άρθρο 48, του 
Ν.3669/08 όπως ισχύει σύμφωνα με το Ν.4412/2016.   
2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των διακόσιες ογδόντα πέντε (285) 
ημερολογιακών ημερών που αιτείται ο ανάδοχος με βάση την αιτιολόγησή του, κρίνεται απαραίτητος και 
ο ελάχιστα αναγκαίος για την ολοκλήρωση του έργου. 
5. Η υπηρεσία παρεμβαίνει και παρακολουθεί σε κάθε υπηρεσία για κάθε υπόθεση του έργου, ήτοι 
απαλλοτριώσεις, δουλείες, αρχαιολογικές έρευνες, έκδοση σχετικής άδειας ή γνωμοδότησης, με 
ενημέρωση στον ανάδοχο για τις ενέργειες της αλλά και στην περιφερειακή αρχή με ενημερωτικά 
σημειώματα. Επίσης κάθε τεχνικά ορθή, αιτιολογημένη και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις εγκρίσεις και 
τα τεύχη του έργου μελέτη εγκρίνεται σε εύλογο διάστημα. 
7. Απαιτείται η άμεση έκδοση της απόφασης παράτασης για τον προγραμματισμό των εργασιών του 
αναδόχου. 
8. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 2698/14-9-2021 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» ΦΑΣΗ Β Α/Α1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5003920_(7η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της ΕΥΔΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: “ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”, 
αναδόχου Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», κατά διακόσιες ογδόντα 
πέντε (285) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30-6-2022 για την κατασκευή των έργων και 
μέχρι τις 30-6-2023 για τη δοκιμαστική λειτουργία, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό, και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: “ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”, 
αναδόχου Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», κατά διακόσιες ογδόντα 
πέντε (285) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30-6-2022 για την κατασκευή των έργων και 
μέχρι τις 30-6-2023 για τη δοκιμαστική λειτουργία, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό, και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Επί διοικήσεως της παράταξής μας 
εγκρίθηκε και προχώρησε το εμβληματικό αυτό έργο του ΚΕΛ Κρωπίας, μετά από 44 δικαστικές 
προσφυγές και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έπρεπε να έχει τελειώσει το 2016. Συνεπώς το 
έργο έχει καθυστερήσει και πρέπει πλέον να τελειώσει άμεσα και να παραδοθεί σε λειτουργία 
προκειμένου να σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση και, ταυτόχρονα η επιβολή των μεγάλων 
προστίμων. Κάθε αναβολή της ολοκλήρωσης του υπάρχοντος έργου με οποιοδήποτε πρόσχημα, 
είναι βλαπτική και αναιτιολόγητη. Θεωρούμε ότι η σημερινή παράταση οφείλει να είναι η τελευταία 
και να μην είναι δικαιολογία και συνειδητή καθυστέρηση προκειμένου να οδηγηθούμε στο βλαπτικό 
σχεδιασμό για επιπλέον εργασίες, -με Συμπληρωματικές Συμβάσεις 43.195,000 ευρώ, δηλαδή 
συνολική υπέρβαση σε σχέση με την αρχική δαπάνη κατά 49,91%, που παρουσίασε πρόσφατα και 
προωθεί η διοίκηση - για εντελώς διαφορετικό έργο, αυτό της επέκτασης με αντικείμενο τα δίκτυα 
Σαρωνικού, για το οποίο απαιτείται διεθνής, ανοιχτός διαγωνισμός. Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση 
της λειτουργίας του εμβληματικού αυτού έργου θα είναι εξέλιξη ολέθρια και βλαπτική για τους 
πολίτες της περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.     Καλούμε τη διοίκηση της 
Περιφέρειας Αττικής να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ολοκληρώσει και να λειτουργήσει 
άμεσα το έργο επ’ ωφελεία των πολιτών, και να πάψει να συνδέει την λειτουργία του με 
οποιοδήποτε άλλο έργο που θα επιφέρει καθυστέρηση τουλάχιστον άλλων 5 ετών». 
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 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Φτάνοντας αισίως στην 7η παράταση τονίζουμε ότι πρόκειται 
για αναγκαίο έργο, να υπάρχει δηλαδή αποχέτευση και τριτοβάθμιος καθαρισμός στην περιοχή. 
Όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τυπικό δείγμα, του πώς η κατασκευή υποδομών που 
καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες υποτάσσονται στις ανάγκες του κεφαλαίου. Στην περίπτωση του 
υπόψη έργου αυτό επιτυγχάνεται με θηριώδεις παρατάσεις σε συνδυασμό με σχεδιασμούς και 
ανασχεδιασμούς, που μειώνουν δραστικά την ανά έτος εκταμίευση των προβλεπόμενων πόρων, 
προκειμένου να περισσεύουν χρήματα για έργα με κριτήριο, για την κατασκευή και λειτουργία τους, 
τα κέρδη του κεφαλαίου. Χωρίς, ταυτόχρονα να ζημιώνει και ο κατασκευαστικός όμιλος - ανάδοχος 
καθώς αποζημιώνεται με το μπόνους των αναθεωρήσεων. Έτσι, στη συζητούμενη περίπτωση, ένα 
δημόσιο έργο πολλαπλά απαραίτητο εδώ και δεκαετίες για τα λαϊκά νοικοκυριά (από υγειονομική, 
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη) συμβατικής διάρκειας 36 μηνών, έχει φτάσει για την ώρα 
στους 111 μήνες και έπονται δεκάδες ακόμη!». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΧ2Φ7Λ7-93Η


		2021-09-16T16:22:11+0300
	Athens




