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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 1
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 6/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  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 7/1/2014.  

 

Θέµα 7
ο
 
 
 

Λήψη Απόφασης για έγκριση νέας παράτασης χρονοδιαγράµµατος, στα πλαίσια της µελέτης 
«Ολοκλήρωση µελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- 
Αλεποχώρι (Ορεινό τµήµα)». 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την προσέλευση του κ. Καραθάνου και στη συνέχεια δίνει το λόγο στην κα. 
Ουρανού, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» (Κ.∆.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δηµοσίων 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 
3. Τις  διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Αττικής»,  όπως έχει τροποποιηθεί έως σήµερα.  

5. Της Εγκυκλίου υπ. αρ. 6 /14-01-2011 του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆.7/31-01-2013 «΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ».   

7. Τα συµβατικά τεύχη  της µελέτης του θέµατος. 
8. Την από 29-09-09 αρχική Σύµβαση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης . 
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9. Την από 29-11-2011 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση της µελέτης. 
10. Την από 06-06-2012 υπογράφηκε η 2η Συµπληρωµατική Σύµβαση  της µελέτης. 
11. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσµία εκπόνησης της µελέτης του θέµατος λήγει στις 31-12-

2012.  
12. Το γεγονός ότι µε την 701/4-8-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

µε την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, ο οποίος συντάχθηκε λόγω της 
αναγκαιότητας εκπόνησης µελετών που κατά το είδος ή το µέγεθος (ποσότητα)  δεν 
περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. 
Ειδικότερα: 

I. Το γεγονός ότι µε την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών, την αξιολόγησή τους και τη 
σύνταξη της οριστικής γεωτεχνικής µελέτης, εξειδικεύθηκε το εδαφικό υπόβαθρο της ζώνης του 
έργου το οποίο µέσω των τεχνικών αποτελεσµάτων της γεωτεχνικής µελέτης οδήγησε σε 
αναθεώρηση των επιµέρους τεχνικών έργων αντιστήριξης, των τυπικών διατοµών που 
εφαρµόζονται σε περιοχές ορυγµάτων- επιχωµάτων, του υδραυλικού συστήµατος 
αποστράγγισης λόγω µεταβολής του εύρους κατάληψης του οδικού έργου. Λόγω δε της 
µεταβολής του εύρους κατάληψης επιβάλλεται ανασχεδιασµός του τρόπου συµβολής και 
µήκους επιρροής των συµβαλλουσών οδών µε την κύρια οδό.  

II.   Το γεγονός ότι προέκυψαν περιοχές µε υλικά τα οποία κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις 
και συνεπώς πρέπει να αποµακρυνθούν σε αποθεσιοθάλαµο, ενώ τα υλικά κατασκευής 
επιχωµάτων πρέπει να ληφθούν από προτεινόµενο δανειοθάλαµο εντός της ζώνης του έργου.  
Λόγω της ακαταλληλότητας των υλικών και των χαµηλών γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των 
υλικών, προέκυψε η αναγκαιότητα διάταξης  έξι οπλισµένων επιχωµάτων, 4 επιχωµάτων 
ηπιότερης κλίσης 1:2, καθώς και αρκετών ορυγµάτων από τα 15 συνολικά κατά µήκος του 
έργου που απαιτείται να υλοποιηθούν µε διευρυµένους αναβαθµούς ευστάθειας από 4µ. σε 6µ. 
Ακόµη σε δύο  θέσεις ανέκυψε η ανάγκη εφαρµογής στεγάστρων (lane covers), δεδοµένης της 
επικινδυνότητας των υπερκείµενων φυσικών πρανών για κατολίσθηση. Τέλος προέκυψε η 
ανάγκη διεύρυνσης της χωµατοπαγίδας από 2µ. σε 3.35µ.   

III.  Το γεγονός ότι το σύνολο των έργων που πρόεκυψαν από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής 
µελέτης δεν µπορούσε να προβλεφθεί από την προµελέτη οδοποιίας κατά τη σύνταξη του 
φακέλου του έργου, επιφέρει δε αλλαγές και συµπληρωµατικές εργασίες που δεν µπορούν να 
αποχωριστούν από το αρχικό αντικείµενο χωρίς να επηρεάσουν τη λειτουργία του και την 
ολοκλήρωσή του.  

IV. Το γεγονός ότι σε συνέχεια του 1ου Σ.Π. και του εγκριθέντος χρονοδιαγράµµατος συντάχθηκε η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και υποβλήθηκε αρµοδίως  στην ∆/νση 
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το υπ΄αριθµ. 3514/ΦΜ/31-12-2010 έγγραφο 
της ∆ΤΥ της τέως Ν.Α.∆υτικής Αττικής, Σε συνέχεια διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από την 
ΠΕΧΩ µε το Φ5267/354/ΠΕΡ10/11/18-4-2011 έγγραφο της υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο 
συµπληρωµατικά στοιχεία ενσωµατώνοντας στη ΜΠΕ τις υποδεικνυόµενες από τη γεωτεχνική 
µελέτη αλλαγές στις 4-8-2011 µε το α.π. Φ5267/3403/2011. Στις 6-10-2011 η ΠΕΧΩ επανήλθε 
ζητώντας να συµπληρωθεί η ΜΠΕ µε επιπλέον µελέτες λατόµευσης και αποκατάστασης του 
δανειοθαλάµου. Στις 11-11-2011 µε το µε αρ.πρωτ. 2315/ΦΜ η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών απάντησε τεκµηριώνοντας της αναγκαιότητας του δανειθαλάµου, και ζήτησε την 
προώθηση της ΜΠΕ σε όλους τους  προβλεπόµενους φορείς για γνωµοδότηση. Όλοι οι φορείς 
απάντησαν θετικά, εκτός του ∆ασαρχείου Μεγάρων µε το έγγραφό του 773/Φ.5267/19-3-2012 
και του Τµήµατος Γεωλογικών, Εδαφοτεχνικών και Περιβαλλοντικών µελετών της ∆ΜΕΟ του 
ΥΠΟΜΕ∆Ι µε το έγγραφό ∆ΜΕΟ/332/9-3-2012, που διατύπωσαν προτάσεις τµηµατικών 
τροποποιήσεων. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις αφορούν: 

� Κατά τη ∆ΜΕΟ: 
o Προτείνεται στη θέση χθ 14+200-14+400 περίπου όπου εµφανίζεται ολίσθηση εδαφικού 

µανδύα, επιπλέον των µέτρων σταθεροποίησης, να εξεταστεί η λύση κατασκευής 
ηµιστεγάστρου. 

o Από τη θέση 14+500 έως 14+750 περίπου να εξεταστεί (συνεκτιµώντας τα γεωλογικά, 
γεωτεχνικά και σεισµολογικά δεδοµένα της περιοχής) η κατασκευή  κοιλαδογέφυρας σε 
αντικατάσταση του επιχώµατος και για περιορισµό του υψηλού ορύγµατος που ακολουθεί. 

o Από τη χθ 16+200 έως τη 16+350 περίπου το µεγάλο αµφίπλευρο όρυγµα να αντικατασταθεί 
από cut&cover, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία της πανίδας εκατέρωθεν του δρόµου 
δεδοµένου ότι η περιοχή αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. 

o Στην περιοχή του ηµικόµβου Μορφέϊκων περί την χθ 15+500, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
µέριµνα για κατάλληλα µέτρα σήµανσης-ασφάλειας ώστε να µην είναι εφικτή η αναστροφή επί 
της οδού . 

� Κατά το ∆ασαρχείο Μεγάρων: 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ7-ΣΧΟ



 - 3 - 

o Προτείνεται η όδευση να διέλθει από τους ήδη υπάρχοντες δρόµους προκειµένου το έργο να 
καταστρέφει όσο το δυνατό γίνεται λιγότερο δάσος ή δασικής µορφής εκτάσεις. 

o Η θέση του δανειθαλάµου να µετατεθεί σε όµορες µη δασικής µορφής εκτάσεις και όχι στην 
προτεινόµενη θέση της µελέτης όπου θα καταστραφεί το δάσος. 
Η ΠΕΧΩ µε το έγγραφό της φ52671290/773/19-3-2012 ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω 
προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στις µελέτες του έργου. 

 

  Με βάση τα ανωτέρω διερευνήθηκαν και εξετάστηκαν οι αλλαγές που επέρχονται για την 
ενσωµάτωση των προτεινόµενων τροποποιήσεων από τη διαδικασία για την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ειδικώτερα: 

• Οι προτεινόµενες αλλαγές επηρεάζουν τµήµα της χάραξης από χ.θ. 13700 έως χ.θ. 16+700 
µήκους 3 χλµ. 

• Ενσωµατώνεται γέφυρα µε εκτιµώµενα στοιχεία: µήκος 180 µ. από χ.θ.14+500 ως Χ.Θ. 
14+680, 5 ή 6  βάθρων, κατά την πρόταση της ∆ΜΕΟ. 

• Καταργείται το τεχνικό κάτω διάβασης µε το οποίο γινόταν ανισόπεδα η σύνδεση του οικισµού 
Μορφέικα, και αντικαθίσταται µε τρισκελή ισόπεδο κόµβο, προκειµένου η χάραξη να ταυτιστεί 
µε το εύρος κατάληψης της υπάρχουσας οδού ικανοποιώντας την πρόταση του ∆ασαρχείου.  

• Απαιτείται η δηµιουργία ισόπεδου τρισκελή κόµβου στη χ.θ. 16+560  για την εξυπηρέτηση του 
οικισµού Αγ. Κωνσταντίνου επί της κυρίας αρτηρίας. 

• Μετακινείται η χάραξη νοτιότερα στο τµήµα χ.θ. 15300 – 16100 ώστε να ενσωµατώσει στο 
εύρος κατάληψης την παλαιά οδό, και να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ασαρχείου για τη µείωση 
της δασικής έκτασης που καταλαµβάνεται. 

• Ενσωµατώνεται cut&cover στο τµήµα από χ.θ. 16150-16250 ώστε να µην διακόπτεται η 
διέλευση της πανίδας στη θέση αυτή, ικανοποιώντας πρόταση της ∆ΜΕΟ, ταυτόχρονα η 
µηκοτοµή έχει ταπεινωθεί κατά 4.30 µ. προς όφελος της µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι συµπληρωµατικές εργασίες που επέρχονται στο µελετητικό αντικείµενο µε την αποδοχή των 
προτεινόµενων τροποποιήσεων των φορέων που γνωµοδοτούν είναι: 

� Μελέτη οδοποιίας: 3 χλµ µελέτης αρτηρίας , 2 ισόπεδους κόµβους.  
� Μελέτη γεωτεχνική : γεωτρήσεις στη θέσης της γέφυρας και του νέου C&C. 
� Μελέτη στατική: µελέτη γέφυρας και  του του νέου C&C. 
� Μελέτη ηλµ: µηχανολογικά νέου C&C. 
� Μελέτη υδραυλική: στα 3 χλµ αλλαγής της αρτηρίας. 
� Μελέτη τοπογραφική : ∆εν επαρκεί το υπόβαθρο στις θέσεις της γέφυρας και του C&C. 
� Μελέτη λατοµευτική: Τεχνική Μελέτη Εκµετάλλευση δανειοθαλάµου για την αποκατάσταση 

της έκτασης του δανειοθαλάµου ο οποίος αποτελεί αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
σχεδιασµού της µελέτης του ορεινού τµήµατος που εκπονείται  τώρα, δεδοµένου ότι 
εξασφαλίζει ισοζύγιο χωµατισµών µέσω κίνησης δανείων και αποθέσεων. Η µή υλοποίηση 
αυτού του σχεδιασµού οδηγεί σε εκτόξευση του κόστους κατασκευής  δεδοµένου ότι οι 
µεταφορές θα ανέλθουν σε κόστος άνω των 10 εκ. €. 

� Μελέτη φυτοτεχνική: η σύνταξη µελέτης βλαστητικής αποκατάστασης διαταραγµένης 
επιφάνειας δασικής εκτάσεως επιφάνειας περίπου 50 στρ. για τη δηµιουργία δανειοθαλάµου 
στη περιοχή οτ υέργου. Σκοπός τη µελέτης η αποκατάσταση της βλάστησης µε την επιλογή 
των κατάλληλων φυτών στις κατάλληλες θέσεις βάσει των κλιµατολογικών και εδαφολογικών 
επικρατουσών συνθηκών της περιοχής και βάσει των προδιαγραφών που θέτονται από τη 
∆ασική Υπηρεσία. 
Οι εργασίες αυτές ενσωµατώθηκαν στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου εντός των 
χρονικών περιθωρίων που δίνει το ΕΣΠΑ, σε συνεννόηση µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Αττικής.  
Με δεδοµένο ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις και εργασίες ανέκυψαν από γνωµοδοτήσεις 
φορέων της ∆ιοίκησης, κρίθηκαν  απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του αρχικού αντικειµένου της σύµβασης.  
Επιπρόσθετα δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης. Για 
τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης 
µελετών που κατά το είδος ή το µέγεθος (ποσότητα)  δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική 
σύµβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν  ο   2ος 
Συγκριτικός Πίνακας και το σχέδιο της 2ης Σ.Σ.  της µελέτης «Ολοκλήρωση µελέτης βελτίωσης, 
χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τµήµα)», µε 
ανάδοχο τα συµπράττοντα γραφεία ΟΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., SSF 
INGENIEURE GMBH, ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε. ,Ι. ΚΛΕΤΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.», ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ, 
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία και υπογράφηκαν από το 
µελετητή, συνολικής δαπάνης 1,675,842.36 €, εκ των οποίων 312,178.53 € για Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει υπέρβαση συνολικά 586,548.49 €, εκ των οποίων για τις εργασίες  448,290.83 €, 
και για το ΦΠΑ 138.257,66 €, σε σχέση µε την αρχική δαπάνη των 915,373.00 € προ ΦΠΑ 
όπως καθορίστηκε µε την αρχική σύµβαση, είναι δε ποσοστιαίας αύξησης 48,97% επί του 
αρχικού αντικειµένου εντός των προβλεποµένων ορίων επαύξησης της συµβατικής αµοιβής 
του 50% σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν.3316/05, σε σχέση µε τον 1ο Σ.Π. η επαύξηση 
της αµοιβής είναι 257.356,49 €,  εκ των οποίων επιπλέον 48.432,57 € για την τοπογραφική 
µελέτη, 12.641,72 € για τη συγκοινωνιακή µελέτη, 91.200,00 € για τη στατική µελέτη, 10.157,90 
€ για τη υδραυλική µελέτη, 7.100,06 € για την περιβαλλοντική µελέτη, 4.744,09 € για την 
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, 70.950,87 € για την γεωτεχνική µελέτη, 8.283,41 € για τη µελέτη 
λατόµευσης, 3.845.87 € για µελέτη βλαστητικής αποκατάστασης.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Α. έλαβε την Απόφαση 1616/2012 για έγκριση του 2ου Σ.Π. και 
ανάλογης τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος.  
Σε συνέχεια της Απόφασης αυτής και της ανάληψης της δαπάνης των συµπληρωµατικών 
εργασιών από την Περιφέρεια,  η Υπηρεσία µας διαβίβασε στο ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο 
νοµιµότητας τα προβλεπόµενα στοιχεία στις 13.12.2012 µε α.π. 66866. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την 4/07-01-2013 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου απεφάνθη ότι το 
προσχέδιο της 2ης Σ.Σ. δεν υπάγεται στις διατάξεις περί προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας. 
Η 2η Σ.Σ. υπεγράφη σε συνέχεια των σχετικών διαδικασιών ελέγχου στις 6-6-2013.  
∆εδοµένου ότι η προέγκριση παράτασης που δόθηκε µε το 5091/20-12-2012 έγγραφο έληξε 
την 30-6-2013, η Υπηρεσία προέβη σε νέο αίτηµα προέγκρισης παράτασης 
χρονοδιαγράµµατος προς την ∆ιαχειριστική Αρχή συνοδευόµενη από τεκµηρίωση του εφικτού 
της ολοκλήρωσης του συνόλου µελέτης και τεχνικού έργου ως ακολούθως: 

 
1. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης προβλέπει 3 µήνες υπολειπόµενου  µελετητικού 

χρόνου και 1 µήνα εγκρίσεων. 
2. Ο χρόνος δηµοπράτησης του έργου εκτιµάται σε 5 µήνες. 
3. Ταυτόχρονα µε τις διαδικασίες δηµοπράτησης δύναται στο ίδιο 5 µηνο να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απόκτησης της ζώνης κατάληψης των έργων. 
4. Η κατασκευή σύµφωνα µε τις έως τώρα µελέτες εκτιµάται ότι µπορεί να ολοκληρωθεί εντός 9 

µηνών. 
 

Κατά συνέπεια, από 30-6-2013 ως 31-12-2015 δύναται να εξοικονοµηθεί χρόνος που φθάνει 
τους 12 µήνες για την κάλυψη πιθανών επιπρόσθετων χρόνων εγκρίσεων και διαδικασιών που 
θα  προκύψουν και δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. 
Σε συνέχεια της τεκµηρίωσης αυτής δόθηκε η 6η και τελευταία  προέγκριση παράτασης 
χρονοδιαγράµµατος από τη ∆ιαχειριστική Αρχή ως την 31-12-2013.  
Στα πλαίσια του  εγκριθέντος χρονοδιαγράµµατος ο ανάδοχος προέβη στην σύνταξη και 
υποβολή όλων των επιµέρους µελετών των ζητουµένων µε τον 2ο Σ.Π. συµπληρωµατικών 
εργασιών εµπροθέσµως και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως τροποποιήθηκε, 
διαβιβάστηκε αρµοδίως στην ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας Αττικής και στη 
συνέχεια στους φορείς προς γνωµοδότηση από την ΠΕ.ΧΩ.  

  Σε συνέχεια της διαβίβασης της ΜΠΕ :  
I. το ∆ασαρχείο Μεγάρων ζήτησε, µε το µε αρ.πρωτ.2756/17-10-2013 έγγραφό του, τήρηση της 

διαδικασίας για έκδοση πράξης χαρακτηρισµού της ζώνης καταλήψεως του νέου οδικού έργου, 
αφαιρουµένου του εύρους κατάληψης της υφισταµένης «παλαιάς» οδού όπου οι ζώνες 
επικαλύπτονται. Τα σχετικά διαγράµµατα συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν από την Υπηρεσία 
µας, µε το έγγραφό της µε αριθµ.πρωτ.3303/ΦΜ/28-11-2013 προκειµένου το ∆ασαρχείο να 
προβεί στην σύνταξη της πράξης χαρακτηρισµού αρµοδίως.  

II. Η διεύθυνση Λατοµείων  ∆10 του ΥΠΕΚΑ, απάντησε µε το αριθµ.πρωτ.∆10-
Β/Φ.1.0/17851/3321 έγγραφό της, επί της τροποποιηµένης ΜΠΕ, συµφωνώντας µε το 
σχεδιασµό του τεχνικού έργου και επισηµαίνοντας τη σχετική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί 
για το έργο ως ειδικό, όπως προκύπτει από την ιδιαιτερότητα των γεωτεχνικών και 
εδαφολογικών συνθηκών που οδηγούν στην αναγκαιότητα ένταξης στο έργο δανειοθαλάµου-
αποθεσιοθαλάµου µε µελέτη αποκατάστασης λατοµική και φυτοτεχνική, ώστε να είναι τεχνικώς 
εφικτή η υλοποίηση του τεχνικού έργου, οι οποίες έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια της 2ης Σ.Σ. και 
εκ παραδροµής δεν είχαν διαβιβασθεί από τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 
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Στην παρούσα φάση της µελέτης, η Υπηρεσία µας ζήτησε την εκ νέου  παράταση του 
συνολικού χρονοδιαγράµµατος κατά τον υπόλοιπο διατιθέµενο χρόνο, µε βάση την ανωτέρω 
τεκµηρίωση του εφικτού της υλοποίησης τόσο της µελέτης όσο και του τεχνικού έργου κατά έξι 
µήνες ακόµη, και διαβίβασε το σχετικό αίτηµα στη ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

I. Ότι έως τώρα έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους όσους επιβλέπουν και 
συµµετέχουν στην οµάδα παραγωγής του τεχνικού αντικειµένου, µε την ενσωµάτωση όλων των 
υποδεικνυόµενων τροποποιήσεων των γνωµοδοτούντων φορέων της ∆ιοίκησης, καθώς και την 
άµεση προσαρµογή και αντιµετώπιση όλων των ειδικών συνθηκών  που έχουν ανακύψει κατά 
το σχεδιασµό µε τα δεδοµένα των αναλυτικών γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής του έργου,  

II. Ότι σε αναγνώριση των ειδικών συνθηκών  και της µέγιστης δυνατής προσπάθειας για την 
προσαρµογή του τεχνικού αντικειµένου στα ανωτέρω, η ∆.Τ.Υ. της Π.Ε.∆.Α. έχει εισηγηθεί, η 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας έχει προεγκρίνει  και η Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής έχει 
αποφασίσει πέντε σχετικές παρατάσεις χρονοδιαγράµµατος. 

III.  Ότι σε ικανοποίηση των αιτηµάτων των γνωµοδοτούντων Φορέων της ∆ιοίκησης για 
τροποποιήσεις που αφορούν κυρίως σε ζητήµατα αυξηµένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
προσαρµογής σε θέµατα προστασίας της πανίδας ( όπως το 3ο Cut & Cover κατά τη ∆ΜΕΟ) 
και µείωσης των επεµβάσεων στην χλωρίδα της περιοχής (όπως η µετακίνηση του 
δανειοθαλάµου και του άξονα της οδού κατά το ∆ασαρχείο), η ∆.Τ.Υ. της Π.Ε.∆.Α. εισηγήθηκε, , 
η ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προέκρινε , και η Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής 
αποφάσισε την ένταξη στο συµβατικό αντικείµενο των σχετικών τροποποιήσεων για την 
αποδοχή των απόψεων των γνωµοδοτούντων φορέων.  

IV.  Ότι σε συνέχεια του εγγράφου 5532/23-12-2013 η ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής 
διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση της εν θέµατι µελέτης αλλά και 
τεχνικού έργου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

V. Ότι η συνέχιση της µελέτης κατά τον υπολειπόµενο διατιθέµενο χρόνο, µε βάση τα 
προαναφερόµενα, κατά 6 µήνες, δεν δηµιουργεί πρόσθετη δαπάνη δεδοµένου ότι οι εργασίες 
του Αναδόχου έχουν γίνει εµπροθέσµως και έχουν ήδη συντελεστεί, η όποια καθυστέρηση που 
έχει ανακύψει οφείλεται σε πράξεις της ∆ιοίκησης και δεν δηµιουργούν πρόσθετο κόστος, 
εκτιµάται δε ότι οι αναµενόµενες τελικές γνωµοδοτήσεις επί της ΜΠΕ των εµπλεκοµένων 
Φορέων πλησιάζουν στην έκδοσή τους. Κατά συνέπεια η όποια χορήγηση παράτασης δεν 
δηµιουργεί επιπρόσθετη δαπάνη, δεν έχει δε ακόµη εξαντληθεί κάθε προσπάθεια 
ολοκλήρωσης της µελέτης και του  συνολικού τεχνικού αντικειµένου εντός προθεσµιών  ΕΣΠΑ 
καθώς εκτιµάται ότι υπάρχει ακόµη «απόθεµα» 6 µηνών. 

Εισηγούµαστε 
Την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος ως την 30-6-2014 της µελέτης που 
αναφέρεται στο θέµα, για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση της παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράµµατος της µελέτης: «Ολοκλήρωση µελέτης 
βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τµήµα)», έως 
την 30-06-2014, σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Χαράλαµπος Καραθάνος 
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