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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1749/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 57ο  
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, στο πλαίσιο της μελέτης 
«Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα - 
Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» μέχρι 30-06-2019 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτης 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 1394/21-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
έργων ΠΕ. Δυτικής Αττικής , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. 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». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016).  

6. Την με αρ.πρωτ.: ΟΙΚ.92466/14-5-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη του Τμήματος 
Οδοποιίας και Μηχανημάτων ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. (Διευθύνουσα Υπηρεσία). 

7. Τα συμβατικά τεύχη  της μελέτης του θέματος. 
8. Το άρθρο 27 του Ν.3316 /2005. 
9. Την με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/1393/21-06-2018 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 1.223.919,37€ (με ΦΠΑ) 
2. Αρχική Σύμβαση: 1.089.503,67€ (με ΦΠΑ) στις 29-09-2009.[ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Π.Τ.Α.) (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ] 

3.  1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 270.000,00€(με ΦΠΑ) στις 29-11-2011. [ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 977106018)] 

4.  2η Συμπληρωματική Σύμβαση: 316.548,49€(με ΦΠΑ) στις 06-06-2013. [ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 977106018)] 

5. Φυσικό αντικείμενο: Η μελέτη του θέματος αφορά τη βελτίωση της υφισταμένης οδού Μεγάρων-
Αλεποχωρίου , στο τμήμα από τη Χ.Θ. 12+821,61 έως 19+885,43 (το τμήμα έως τη Χ.Θ. 
12+821 είναι ήδη κατασκευασμένο) , οδός που αποτελεί το κύριο επαρχιακό οδικό άξονα 
σύνδεσης Σαρωνικού και Κορινθιακού κόλπου μέσω των οικιστικών συγκροτημάτων Μεγάρων-
Αλεποχωρίου και κινείται βορειοδυτικά απολήγοντας στο Κάτω Αλεποχώρι. Στο συμβατικό 
μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνονται : 

i. Προμελέτη Τεχνικών ΄Εργων  
ii. Προμελέτη Υδραυλικών Έργων  
iii. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
iv. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας (αρτηρίας και κόμβων) 
v. Οριστική Μελέτη  Υδραυλικών Έργων 
vi. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών 
vii. Οριστική Μελέτη  Τεχνικών Έργων 
viii. Οριστική Ηλετρομηχανολογική Μελέτη 
ix. Οριστική Μελέτη Σήμανσης-Ασφάλισης 
x. Σύνταξη Μελέτης Κτηματολογίου (Πράξεων Αναλογισμού) 
xi. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
xii. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί η Προμελέτη Υδραυλικών ΄Εργων,  η Προμελέτη Τεχνικών 
΄Εργων , η Γεωτεχνική Αξιολόγηση, , η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, η Οριστική Μελέτη 
Υδραυλικών και η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.), στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα κατά την εκπόνησή της και 
από γνωμοδοτήσεις φορέων της Διοίκησης, κατά τη διαδικασία της έγκρισης της Μ.Π.Ε. 
Επιπλέον λόγω της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, έχουν υποβληθεί συμπληρωματική 
γεωτεχνική μελέτη, μελέτη λατομευτική και φυτοτεχνική μελέτη.  

6. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος έληγε 14 μήνες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης, ήτοι στις 29-11-2010. 

7.  Με την με αριθμό 59/22-10-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και 
Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α.Δ.Α. εγκρίθηκε η τροποποίηση του συμβατικού 
χρονοδιαγράμματος, δηλαδή η μετάθεση της έναρξης της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης και 
της οριστικής μελέτης οδοποιίας, ώστε να λαμβάνονται δεδομένα και να εξελίσσεται παράλληλα 
η οριστική μελέτη οδοποιίας με την εκπόνηση της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης, 
εμπλουτίζοντας έτσι την υπό εκπόνηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  χωρίς να 
παραταθεί η συνολική προθεσμία. 
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8.  Με το υπ΄αριθμ. 3514/ΦΜ/31-12-2010 έγγραφο της ΔΤΥ της πρώην ΝΑΔΑ,  διαβιβάστηκε 
αρμοδίως, η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, η έγκριση της οποίας προαπαιτείται, ώστε να συνεχιστεί η μελέτη στα 
επόμενα στάδια.  

9.  Με την με αριθμ.579/08-07-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(κατόπιν της με Αριθμ.πρωτ.:612/Φ.Μ./22-03-2011 εισήγησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Δ.Α. εντός της 
οριακής προθεσμίας) , χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-08-2011, 
επειδή κατά την εκτέλεση της μελέτης του θέματος προέκυψε, χρονική καθυστέρηση λόγω της 
αδυναμίας εκτέλεσης γεωτρήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, για το 
τμήμα της χάραξης από 16+100 έως 16+500, εξαιτίας της απαιτούμενης αδειοδότησης του 
οικείου Δασαρχείου , που δεν είχε εκδοθεί έως τότε και κρίθηκε αναγκαίο, να  διερευνηθεί η 
δυνατότητα μετακίνησης των γεωτρήσεων που εκκρεμούσαν, σε θέση που δεν υπήρχε κώλυμα  
από σχετική αδειοδότηση του Δασαρχείου , ώστε  να μπορέσει να ολοκληρωθεί η οριστική 
γεωτεχνική μελέτη και στη συνέχεια και οι υπόλοιπες μελέτες. Επιπλέον έπρεπε να 
συνυπολογιστεί ο επιπρόσθετος χρόνος που απαιτήθηκε για την εκτέλεση των υποστηρικτικών 
εργασιών (γεωτεχνικές έρευνες που αποτέλεσαν αντικείμενο άλλης σύμβασης) όπως ορίζεται 
στην παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.3316/05. Επιπροσθέτως δεν είχε εγκριθεί η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως τότε. 

10. Με την με αρ. 701/4-8-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η 
χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2011, για να συμπεριλάβει το 
σύνολο των μελετών που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης και που 
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) από την προμελέτη 
οδοποιίας κατά τη σύνταξη του φακέλου του έργου. Οι αλλαγές και οι συμπληρωματικές 
εργασίες που προέκυψαν, δεν μπορούσαν να αποχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο χωρίς 
να επηρεάσουν τη λειτουργία του και την ολοκλήρωσή του. 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.   

11.  Στις 29-11-2011 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, κατόπιν της με αρ. 4/07-01-2013 
Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απεφάνθη ότι το προσχέδιο της 1ης 
Σ.Σ. δεν υπάγεται στις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας. 
Στα πλαίσια του ελέγχου της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από  την Δ/νση ΠΕΧΩ 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε συνέχεια διευκρινήσεων που ζητήθηκαν με το 
Φ5267/354/ΠΕΡ10/11/18-4-2011 έγγραφο της, υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο στις 4-8-2011 
συμπληρωματικά στοιχεία, ενσωματώνοντας στη ΜΠΕ τις υποδεικνυόμενες από τη γεωτεχνική 
μελέτη αλλαγές με το α.π. Φ5267/3403/2011 έγγραφο. Στις 6-10-2011 η ΠΕΧΩ επανήλθε, 
ζητώντας να συμπληρωθεί η ΜΠΕ με επιπλέον μελέτες λατόμευσης και αποκατάστασης του 
δανειοθαλάμου-αποθεσιοθαλάμου. Στις 11-11-2011 με το με αρ.πρωτ. 2315/ΦΜ έγγραφο, η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απάντησε τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα του 
δανειθαλάμου-αποθεσιοθαλάμου στο σχεδιασμό του εν λόγω οδικού έργου, χωρίς όμως την 
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προσκόμιση των ανωτέρω μελετών στην παρούσα φάση, αλλά ως υποχρέωση του Αναδόχου 
κατά την κατασκευή του έργου και ζήτησε την προώθηση της ΜΠΕ σε όλους τους  
προβλεπόμενους φορείς για γνωμοδότηση.  

12. Με την με αριθμ.10/11-01-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-05-2012, για να συμπεριλάβει τον 
επιπρόσθετο χρόνο που είχε αναλωθεί στις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για την 
έγκριση της ΜΠΕ.  

13. Όλοι οι φορείς απάντησαν θετικά στην ΠΕΧΩ, εκτός του Δασαρχείου Μεγάρων με το 
έγγραφό του 773/Φ.5267/19-3-2012 και του Τμήματος Γεωλογικών, Εδαφοτεχνικών και 
Περιβαλλοντικών μελετών της ΔΜΕΟ του ΥΠΟΜΕΔΙ με το έγγραφο ΔΜΕΟ/332/9-3-2012, που 
διατύπωσαν προτάσεις τμηματικών τροποποιήσεων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
αφορούσαν: 
 Κατά τη ΔΜΕΟ: 

o 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 Δασαρχείο Μεγάρων: 
o 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   Φ5267/1290/773/19-3-2012 ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα 
ανωτέρω προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στις μελέτες του έργου. 
 

 Με βάση τα παραπάνω, διερευνήθηκαν και εξετάστηκαν οι αλλαγές που επέρχονταν για την 
ενσωμάτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων από τη διαδικασία για την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ειδικότερα: 
 Οι προτεινόμενες αλλαγές επηρέαζαν τμήμα της χάραξης από χ.θ. 13+700 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 ΔΜΕΟ. 
 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 Δασαρχείου.  

 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. 15+300 – 16+100 ώστε να ενσωματώσει 
στο εύρος κατάληψης την παλαιά οδό, και να ικανοποιήσει το αίτημα του Δασαρχείου για 
τη μείωση της δασικής έκτασης που καταλαμβάνεται. 

 Ενσωματώνεται cut&cover στο τμήμα από χ.θ. 16+150-16+250 ώστε να μην διακόπτεται 
η διέλευση της πανίδας στη θέση αυτή, ικανοποιώντας πρόταση της ΔΜΕΟ, ταυτόχρονα 
η μηκοτομή έχει ταπεινωθεί κατά 4.30 μ. προς όφελος της μηκοτομικής κλίσης. 

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

 Μελέτη οδοποιίας: 3 χλμ μελέτης αρτηρίας και 2 ισόπεδοι κόμβοι.  
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 Μελέτη γεωτεχνική : γεωτρήσεις στη θέση της γέφυρας και του νέου C&C. 
 Μελέτη στατική: μελέτη γέφυρας και  του νέου C&C. 
 Μελέτη Η/Μ: μηχανολογικά νέου C&C. 
 Μελέτη υδραυλική: στα 3 χλμ αλλαγής της αρτηρίας. 
 Μελέτη τοπογραφική : Δεν επαρκεί το υπόβαθρο στις θέσεις της γέφυρας και του C&C. 
 Μελέτη λατομευτική: Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης δανειοθαλάμου για την αποκατάσταση 

της έκτασης αυτού, ο οποίος 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  του έργου. Σκοπός της μελέτης είναι 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 Δασική Υπηρεσία. 

Με δεδομένο ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις και εργασίες ανέκυψαν από γνωμοδοτήσεις 
φορέων της Διοίκησης, κρίθηκαν  απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης. 

14. Με την με αριθμ.820/05-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2012, ώστε να δοθεί 
ο απαραίτητος χρόνος για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την ενσωμάτωση των 
προτεινομένων αλλαγών από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. 

15.  Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω τροποποιήσεις και εργασίες, 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.  

16.  Με την με αριθμ. 1616/05-10-2012 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
ενέκρινε τον 2ο Σ.Π. και τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και ανάλογη 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για να συμπεριλάβει τις νέες μελέτες.  
Σε συνέχεια της Απόφασης αυτής και της με Αρ.Πρωτ.2732/ 12-12-2012 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης  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  

17. 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. 

18.  Με την με αριθμ.15/30-01-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2013, ώστε να δοθεί 
ο απαραίτητος χρόνος, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας της 2ης Σ.Σ. από το ελεγκτικό 
συνέδριο, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών εργασιών που προβλέπονταν στο 2ο Σ.Π. 
και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση , καθώς και των συναφών υπολειπόμενων εργασιών του 
αρχικού αντικειμένου. 

19.  Με την με αριθμ. αρ.1351/28-06-2013  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-12-2013, για να 
συμπεριληφθεί ο χρόνος που είχε αναλωθεί μέχρι την υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης , η οποία υπεγράφη στις 06-06-2013.  

20.  Στις 25-7-2013, σε συνέχεια της από 06-06-2013 2ης Σ.Σ. της μελέτης του θέματος, ο 
ανάδοχος υπέβαλε εμπροθέσμως το σύνολο των προβλεπόμενων μελετών(ανασύνταξη 
οριστικής μελέτης οδοποιίας και υδραυλικών έργων, συμπληρωματική γεωτεχνική μελέτη, 
μελέτη λατόμευσης και φυτοτεχνική μελέτη), καθώς και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, όπως ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεν. Διευθ. Χωροτ. & 
Περιβ. Πολιτικής (πρώην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

21.   Με το με αριθμ.πρωτ.2095/ΦΜ/01-08-2013 έγγραφό μας, η ΜΠΕ διαβιβάστηκε αρμοδίως 
στην πρώην ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια στους φορείς 
προς γνωμοδότηση από την πρώην ΠΕ.ΧΩ.  

ΑΔΑ: 78ΛΖ7Λ7-Υ86



 6 

22.  Με την με αρ.6/10-01-2014  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2014, γιατί δεν είχαν 
γνωμοδοτήσει όλοι οι αρμόδιοι φορείς. 

 Συγκεκριμένα σε συνέχεια της διαβίβασης της ΜΠΕ:  
I. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με την με αρ.28/03-02-2014 απόφασή του, 

απάντησε επί της τροποποιημένης ΜΠΕ, συμφωνώντας με το σχεδιασμό του 
τεχνικού έργου.  

II. Η ΔΜΕΟ, απάντησε με το αριθμ.πρωτ.ΔΜΕΟ/3688π.ε./19-02-2014 έγγραφό της, επί 
της τροποποιημένης ΜΠΕ, συμφωνώντας με το σχεδιασμό του τεχνικού έργου  

III.  Η διεύθυνση Λατομείων  Δ10 του ΥΠΕΚΑ, απάντησε με το αριθμ.πρωτ.Δ10-
Β/Φ.1.0/17851/3321/23-10-2013 έγγραφό της, επί της τροποποιημένης ΜΠΕ, 
συμφωνώντας με το σχεδιασμό του τεχνικού έργου.  

IV. Το Δασαρχείο Μεγάρων ζήτησε, με το με αρ.πρωτ.2756/17-10-2013 έγγραφό του, 
συμπληρωματικά στοιχεία (Τοπογραφικά Διαγράμματα κλίμακας 1:5000 σε 
υπόβαθρο ΓΥΣ και σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87) για να προβεί στη σύνταξη 
πράξης χαρακτηρισμού της ζώνης καταλήψεως του νέου οδικού έργου. Τα σχετικά 
διαγράμματα συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν από την Υπηρεσία μας, με το με 
αριθμ.πρωτ.3303/ΦΜ/28-11-2013 έγγραφό μας. Κατόπιν αυτού, το Δασαρχείο 
προέβη στην σύνταξη της πράξης χαρακτηρισμού, η οποία πράξη εκδόθηκε στις 28 
Μαΐου 2014. 

 
23. Με την με αρ.1472/27-06-2014 και αρ.76/14-01-2015  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-12-
2014 και 30-09-2015 αντίστοιχα, γιατί μέχρι τότε δεν είχε εγκριθεί  η ΜΠΕ. Εν συνεχεία: 

 
V. Το Δασαρχείο Μεγάρων, με το με αρ. 84834/1730/2014-03/03/2015 έγγραφό του, 

διαβιβάζει τις απόψεις του επί του έργου, στη Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής, χωρίς 
αντιρρήσεις για την υλοποίησή του. 

VI. Η Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής, με το με αρ. 23577/600/27-03-2015 έγγραφό της, 
διαβιβάζει τις απόψεις της στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών επί του 
έργου, χωρίς αντιρρήσεις για την υλοποίησή του.  

VII. Η Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων/Δ/νση Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ, αρχικά με το αριθμ. Πρωτ. 1177/22-6-2015 έγγραφο 
της ανέπτυξε επιφυλάξεις για την κατασκευή Δανειοθαλάμου-Αποθεσιοθαλάμου 
μεταξύ άλλων θεμάτων. Σε συνέχεια απάντησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε.Δ.Α. με Αρ.Πρωτ.: 1373/ΦΜ/5-8-2015, η Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών 
Υποθέσεων/Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ επανήλθε με το 
1903/19-08-2015 έγγραφό της και γνωμοδότησε  θετικά για τη δημιουργία του 
Δανειοθαλάμου διατηρώντας την επιφύλαξη «ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει ορισμός 
λατομικού χώρου με απόφαση του Περιφερειάρχη».  

VIII. Με το με Αρ.Πρωτ.:Φ5267/4434/07-09-2015 έγγραφό της, η Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού, διαβιβάζει τις απόψεις της στην Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Αττικής, ότι λόγω της δημιουργίας του Δανειοθαλάμου, προϋπόθεση για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση  του έργου, είναι ο χαρακτηρισμός αυτού ως «ειδικού». 

IX. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α προέβη σε διερεύνηση της διαδικασίας 
και της αρμοδιότητας χαρακτηρισμού του έργου ως ειδικού, κατά το άρθρο 8 παρ.2 
του Ν.1428/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν 
κατέστη εφικτό να επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα,  λαμβάνοντας υπόψη το μακρύ 
ιστορικό της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και την οριστική 
απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ την 31-12-2015, απέστειλε το με  Αρ.Πρωτ.: 
1755/ΦΜ/7-12-2015 έγγραφο στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με 
την παράκληση  όπως εξεταστεί: Η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και η 
έκδοση περιβαλλοντικών όρων, με όποιους απαραίτητους περιορισμούς- όρους και 
αναφορές, με την αντιμετώπιση του ελλείμματος καταλλήλων υλικών προς επίχωση  
με την εναλλακτική των μεταφορών, με την παραδοχή της μεταφοράς δανείων από 
νομίμως υφιστάμενο λατομείο σε απόσταση μέχρι 42 χλμ.  και την απόθεση των 
ακαταλλήλων ομοίως σε απόσταση μέχρι 12 χλμ. Η παραδοχή αυτή επιφέρει μια 
οικονομική διαφοροποίηση που ανέρχεται στο ποσό των 6 εκ. ευρώ. 
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24. Με την με αρ.2619/15-12-2015  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2016. 
25. Με το με  Αρ.Πρωτ.: 2564/ΦΜ/22-12-2015 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. απέστειλε 

συμπληρωματικά στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τεχνικό υπόμνημα για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εναλλακτικής επιλογής των μεταφορών αντί του 
προτεινόμενου από την αρχική ΜΠΕ δανειοθαλάμου. 

26. Με την με Αριθ.Πρωτ.:Φ5267/7018/15/18-02-2016 Απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΘΤΜΟΡ1Κ-Π3Σ). 

27. Με την με αρ.922/22-04-2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2016. 

28.  Με το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/1192/ΦΜ/12-05-2016 έγγραφό μας, δόθηκε εντολή για εκπόνηση 
της Οριστικής Μελέτης  Τεχνικών Έργων, της σύνταξης της Μελέτης Κτηματολογίου (Πράξεων 
Αναλογισμού) και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

29.  Με το με Αριθ.Πρωτ.: 1744/28-07-2016 έγγραφο υποβλήθηκε η μελέτη Αναλογισμών – 
Κτηματολογίου της οδού και το ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

30.  Με το με Αριθ.Πρωτ.: 2377/27-10-2016 έγγραφο υποβλήθηκε η Οριστική Μελέτη  Τεχνικών 
Έργων.  

31. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/2667/ΦΜ/26-11-2016 έγγραφό μας, ζητήθηκε η επικαιροποίηση, 
δηλαδή οι απαραίτητες αναμορφώσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις της μελέτης 
Αναλογισμών – Κτηματολογίου της οδού, κατόπιν της υποβολής της Οριστικής Μελέτης  
Τεχνικών Έργων. 

32. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:2922/27-12-2016 έγγραφο, επανυποβλήθηκε η Μελέτη Κτηματολογίου 
(Αναλογισμοί). 

33. Με την με αρ.41/13-01-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2017. 

34. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:οικ/283/Φ.Μ./08-02-2017 έγγραφό μας, δόθηκε εντολή για εκπόνηση της 
Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, της Οριστικής μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης, των 
Τευχών Δημοπράτησης. 

35. Με το με Αριθμ.Πρωτ.:463/07-03-2017 έγγραφο, υποβλήθηκαν η Οριστική 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, η Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης, τα Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

36. Με την με Αριθ.Πρωτ.: 2377/ΦM /13-03-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. εγκρίθηκε τα ΣΑΥ 
– ΦΑΥ, η Μελέτη Κτηματολογίου-Αναλογισμοί, η  Οριστική Στατική Μελέτη (Τεχνικών ΄Εργων) 
(ΑΔΑ: 6Α4Σ7Λ7-2ΙΧ). 

37. Με την με Αριθ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1341/ΦM/28-06-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. εγκρίθηκαν η 
Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, η Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης και τα 
Τεύχη Δημοπράτησης (ΑΔΑ:ΩΣΦΞ7Λ7-Φ4Ψ). 

38. Με την με αρ.1741/07-07-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-06-2018. 

39. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/671/ΦΜ/15-03-2018 έγγραφό μας αποστάλθηκε στο Δήμο Μεγαρέων η 
ανακοίνωση που αφορά γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και 
τοιχοκόλλησης αυτής. 

40. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/673/ΦΜ/15-03-2018 έγγραφό μας αποστάλθηκε στο Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας η ανακοίνωση που αφορά γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
και τοιχοκόλλησης αυτής.  

41. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/672/ΦΜ/15-03-2018 έγγραφό μας αποστάλθηκε στην εφημερίδα 
ΕΘΝΟΣ για δημοσίευση η ανακοίνωση που αφορά γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης. Η δημοσίευση έγινε στις 17-03-2018. 

42. Με το με Αρ.Πρωτ.:5548/21-03-2018 έγγραφό του, ο Δήμος Μεγαρέων μας απόστειλε το από 
21-03-2018 αποδεικτικό δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Δημοτικού του Καταστήματος. 

43. Με τηλεομοιοτυπία στις 13-04-2018, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μας απόστειλε το από 21-03-
2018 αποδεικτικό ανάρτησης της ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού του 
Καταστήματος. 
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44. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/682/ΦΜ/16-03-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής, γνωμοδότηση για τη κήρυξη της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης. 

45. Με το με Αρ.Πρωτ.:4145/03-04-2018 έγγραφο, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Δυτικής Αττικής, γνωμοδότησε θετικά για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

46. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/683/ΦΜ/16-03-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από το Δασαρχείο 
Μεγάρων σύνταξη έκθεσης περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην 
απαλλοτριούμενη έκταση. 

47. Με το με Αρ.Πρωτ.:32974/656/16-05-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Μεγάρων, αποστάλθηκε η 
σχετική έκθεση. 

48. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/684/ΦΜ/16-03-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την Κτηματική 
Υπηρεσία Πειραιά –Νήσων και Δυτικής Αττικής, σύνταξη έκθεσης περί ύπαρξης ή μη 
δικαιωμάτων του Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση και εκτίμηση της αξίας των 
απαλλοτριούμενων ακινήτων. 

49. Με το με Αρ.Πρωτ.:35956/27-04-2018 έγγραφο, η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά –Νήσων και 
Δυτικής Αττικής ζήτησε τη χορήγηση των στοιχείων της απαλλοτρίωσης σε ψηφιακή μορφή. Η 
εν λόγω χορήγηση έγινε ηλεκτρονικά στις 09-05-2018. 

50. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/1003/ΦΜ/04-05-2018 έγγραφό μας στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
ζητήσαμε ενημέρωση για την υποβολή ενστάσεων-αντιρρήσεων σχετικά με την προτεινόμενη 
απαλλοτρίωση. 

51. Με το με Αρ.Πρωτ.:οικ/1004/ΦΜ/04-05-2018 έγγραφό μας στο Δήμο Μεγαρέων, ζητήσαμε 
ενημέρωση για την υποβολή ενστάσεων-αντιρρήσεων σχετικά με την προτεινόμενη 
απαλλοτρίωση. 

52. Με το με Αρ.Πρωτ.:7719/22-05-2018 έγγραφό του, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μας 
γνωστοποίησε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις-αντιρρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη 
απαλλοτρίωση. 

53. Με το με Αρ.Πρωτ.:9312/10-05-2018 έγγραφό του, ο Δήμος Μεγαρέων μας γνωστοποίησε ότι 
δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις-αντιρρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη απαλλοτρίωση. 

54. Με την με αρ.1395/22-05-2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
έγινε ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης. 

55. Με το με Αρ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1212/ΦΜ/31-05-2018 έγγραφό μας προς τη Γενική Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Α., ζητήσαμε την πρόβλεψη της αναγκαίας 
πίστωσης για τη δαπάνη των απαλλοτριώσεων. 

56. Με το με Αρ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1362/ΦΜ/15-06-2018 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Οικονομικών 
Π.Ε.Δ.Α., ζητήσαμε τον διορισμό του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες 
απαλλοτρίωσης. 

57. Με το με Αρ.Πρωτ.:30531/19-06-2018, η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά –Νήσων και Δυτικής 
Αττικής, απάντησε όσον αφορά την ύπαρξη ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην 
απαλλοτριούμενη έκταση και ότι για την εκτίμηση της αξίας της εν λόγω έκτασης, δεν έχει 
συγκροτηθεί ακόμα η επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.2882/2001 στην εν λόγω Κτηματική 
Υπηρεσία. 

58. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος λήγει στις 30-06-2018. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι την 30-06-2019. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Επειδή, στο συμβατικό αντικείμενο, στην κατηγορία των τοπογραφικών μελετών, περιλαμβάνονται 
τα άρθρα: «΄Ελεγχος τίτλων και διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής 
ενστάσεων, ανά συμβόλαιο», «Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του 
εδάφους»  και  «Σύνταξη πινάκων προσωρινής ή οριστικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά 
ιδιοκτησία», που πρόκειται για εργασίες οι οποίες για  να γίνουν, προαπαιτείται να έχουν 
ολοκληρωθεί οι ενέργειες για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τον καθορισμό 
προσωρινής τιμής μονάδας. 
Επειδή, εκκρεμούν η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κήρυξη της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης και στη συνέχεια οι ενέργειες για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται παράταση πέραν της 30-06-2018, για την ολοκλήρωση του συμβατικού 
αντικειμένου της μελέτης. 
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Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο 
χρόνος για την εκπόνηση των υπολειπομένων εργασιών του συμβατικού αντικειμένου, που 
αναφέρονται ανωτέρω, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Εισηγούμαστε 
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την 30-06-
2019, που αναφέρεται στο θέμα. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης 
και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα - Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» για δώδεκα μήνες, 
δηλαδή έως την 30-06-2019, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα. Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό κα Α. Μεθυμάκη 
δηλώνουν λευκό. 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτης 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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