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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1143/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 07/06/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 04/06/2013.  

 
Θέμα 1o 

Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Aποχέτευση ομβρίων υδάτων 
Κοινότητας Π. Φώκαιας”. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

 Θάλεια Καραϊνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για την 
προσέλευση του αναπληρωματικού μέλους της Ο.Ε. κας Καραϊνδρου και στη συνέχεια δίνει το λόγο 
στoν κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 
ΈΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Α.). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», Άξονας 
Προτεραιότητας «02 – Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής»  του Ε.Π. ‘’ Ατττική’’ ΣΑΕΠ 085/8 (ισχύουσα τροποποίηση) 

Προϋπ. Μελέτης :4.680.000  € (με Φ.Π.Α.) 
Ημερομηνία Δημοπράτησης  :16-03-2010 
Έγκριση Πρακτκού Δημοπρ. :Η υπ’αριθμόν 1637/ 29-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ Περιφέρειας 
Αττικής. 
Ημερ/νία  Σύνβασης  :02 -07-2010 
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Ποσό Σύμβασης  :2.136.237,97 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) 
Ανάδοχος   :ΔΕΚΤΩΡ  Α.Ε. 
Τελικός Δικαιούχος    :Περιφέρεια Αττικής 
Επιβλέποντες  :Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ            Πολ. Μηχ. ΠΕ 
      Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ         Πολ. Μηχ. ΤΕ 
Χρονοδιάγραμμα  
ΕΝΑΡΞΗ   :02 -07-2010 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ   :10 -06-2013 
Εγκεκριμένα   Π.Π.Α.Ε. :1-5  
Τελευταίος εγκεκριμένος Λογ.: 8η εντολή πληρωμής   

 
Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου ομβρίων της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, 
προκειμένου να επιτευχθεί η αποχέτευση ομβρίων της ευρύτερης περιοχής και ακολούθως η 
αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Η εξυπηρετούμενη περιοχή ανέρχεται σε 900 στρέμματα.  
Το παρόν έργο σχεδιάστηκε με τέτοια διάταξη ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η αντιπλημμυρική 
προστασία της περιοχής, αφετέρου να συνδυάζεται η παροχέτευση των όμβριων των εκτός αστικής 
περιοχής λεκανών απορροής με την παροχέτευση των όμβριων της οικιστικής περιοχής και του 
νοτίου τμήματος του οικισμού Καταφυγίου. 
Οι προτεινόμενοι αγωγοί προς κατασκευή είναι οι εξής:   
Ο συλλεκτήρας Φ1 έχει συνολικό μήκος 391 μ., που θα συλλέγει την απορροή οικιστικής λεκάνης 
έκτασης 80,40 στρεμμάτων. Οι συμβάλλοντες σε αυτόν αγωγοί έχουν συνολικό μήκος 537 μ. 
Ο συλλεκτήρας Φ2 έχει συνολικό μήκος 563 μ., χωροθετείται επί των οδών Πευκώνος, Αγ. 
Φωτεινής, Ιω. Καραπιπέρη,28ης  Οκτωβρίου, Χρυς. Σμύρνης και  Λεωφ. Σουνίου και θα συλλέγει 
την απορροή οικιστικής λεκάνης έκτασης 258,80 στρεμμάτων με συμβάλλοντες σε αυτόν αγωγούς 
συνολικού μήκος 1.795 μ. 
 O συλλεκτήρας Φ3 για την συλλογή της απορροής του ρέματος Παλ. Φώκαιας, ο οποίος 
παροχετεύει τα νερά του ρέματος και ακολούθως εκβάλλει στην θάλασσα. Ο συλλεκτήρας Φ3 έχει 
μήκος 408 μ. και ορθογωνική διατομή. Στον συλλεκτήρα Φ3, εκβάλλουν αγωγοί με συνολικό μήκος 
929 μ., χωροθετούνται επί των  Ανωνύμων οδών 171, 172, 173 και 174 και επί της οδού Αγ. 
Γεωργίου, μέσω των οποίων θα συλλέγεται απορροή οικιστικής λεκάνης έκτασης 137,40 
στρεμμάτων . 
Τέλος ο συλλεκτήρας Φ4 μήκους 1.516 μέτρων ο οποίος χωροθετείται επί των οδών 
Κωνσταντινουπόλεως και Ευαγγελισμού και οι  συμβάλλοντες σε αυτόν αγωγοί μήκους 380 μέτρων 
μέσω των οποίων θα συλλέγεται η απορροή λεκάνης έκταση 423,20 στρεμμάτων. 
Οι προτεινόμενοι αγωγοί του δικτύου είναι από Τ/Σ σειράς 100. 
Κατά μήκος της χάραξης του προτεινόμενου δικτύου αγωγών και συλλεκτήρων, προτείνονται 
φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Υ1 και Υ2, για την συλλογή των απορροών από περιοχές του  
οικισμού 
 
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Η τροποποίηση της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης που έγινε σύμφωνα με το (α) σχετικό του 
Δήμου Σαρωνικού, διαφοροποιεί τη διέλευση του πλακοσκεπούς οχετού στο κοινοτικό 
γυμναστήριο και στην αρχή του υδραυλικού υποδοχέα  γεγονός που συνηγορεί στην παράταση του 
έργου κατά ένα (1) μήνα τουλάχιστον, αφού δημιουργεί πρόσθετες εργασίες μη προβλεφθείσες 
στην αρχική μελέτη.  
Ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διάρκεια της θερινής (τουριστικής) περιόδου στον 
οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας  αναγκαστικά επιβάλει εργασίες σε περιορισμένο εύρος εργοταξιακών 
παρεμβάσεων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην καθυστέρηση της πορείας των εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου και δημιουργεί την απαίτηση για παράταση κατά (1) ένα μήνα 
τουλάχιστον. 
Δεν έχει εγκριθεί ακόμη αρμοδίως ο 2ος ΑΠΕ και επομένως δεν ενσωματώνονται στο έργο εργασίες 
που είναι άκρως απαραίτητες γεγονός που προκαλεί πρόσθετη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
των εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες περίπου 
Επειδή οι εργασίες τομής της παραλιακής οδού θα ξεκινήσουν όπως και ο Δήμος Σαρωνικού έχει 
ζητήσει  λόγω αυξημένης κυκλοφορίας από τις 14/10/2013, θα απαιτηθεί πρόσθετη παράταση της 
προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα κατ’ ελάχιστο αφού και οι καιρικές συνθήκες της χειμερινής 
περιόδου κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργούν μικροπροβλήματα. Επί προσθέτως δε, δεν 
γνωρίζουμε τι απρόβλεπτα εμπόδια θα προκύψουν στην πορεία των εργασιών.  
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Τα ανωτέρω μετατοπίζουν την αποκλειστική προθεσμία του έργου κατά έξι (6) μήνες τουλάχιστον, 
δηλαδή η νέα ημερομηνία λήξης των εργασιών να είναι η 20/12/2013 (ολοκλήρωση εργασιών, 
δοκιμές , καθαρισμός εργοταξίου κλπ).   
Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψη, όλες τις ανωτέρω εκτεθείσες, αληθινές, πραγματικές και ουσιαστικές 
αιτίες και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου,  καθώς και τις πραγματικές 
συνθήκες εν όψει θέρους  
Εισηγούμαστε 
 Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος  κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 
2013 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Κοινότητας Π. 
Φώκαιας” κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2013. 
 
Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραϊνδρου υπερψηφίζει την ανωτέρω παράταση με τη 
σημείωση «χωρίς αύξηση οικονομική». 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  
Θάλεια Καραϊνδρου 
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