
  

                  
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. 1750/2018 
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 58ο  
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» 
αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., μέχρι 30-11-2018. 
 
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  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

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

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

 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 1395/21-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΕ. 
Δυτικής Αττικής , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Τις  διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. 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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5. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/31-01-2013 «΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ».   
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 Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων – 
Λιμενικών ΄Εργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία). 
7. Τα συμβατικά τεύχη  του έργου του θέματος. 
8. Την από 16-02-2015 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού: 1.560.230,22€ με ΦΠΑ. 
9. Την με αρ. 1047/13-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε  η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως και 31-12-2016.  
10. Την με αρ. 2992/16-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε  η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως και 30-09-2017. 
11. Την με αρ. 1401/09-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε  η αύξηση δαπάνης της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται 
στον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο  ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος και  η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31/07/2018.  
12. Την από 07/06/2018 αίτηση του αναδόχου, που ζητεί παράταση μέχρι 30/11/2018. 
13. Η με Αρ.Πρωτ.1282/20-06-2018 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο του θέματος περιλαμβάνει: 
Α) Το δίκτυο ύδρευσης και τις ιδιωτικές συνδέσεις τόσο στο παρόν υπό κατασκευή δίκτυο, όσο και στο 
ήδη κατασκευασμένο με προηγούμενη εργολαβία. 
Β) Την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ομβρίων (συλλεκτήρα) και των αντίστοιχων 
φρεατίων υδροσυλλογής, κατά μήκος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Τα όμβρια της οδού μέσω των 
φρεατίων υδροσυλλογής θα οδηγούνται προς τον υπό κατασκευή αγωγό. Οι μικροί παράλληλοι 
υφιστάμενοι αγωγοί επί της οδού που λειτουργούν ως παντορροϊκοί, θα καταργηθούν. Ο αγωγός θα 
εκβάλει στο ρέμα Ζαπουρνιά σε θέση που βρίσκεται στο βόρειο όριο του οικισμού και συγκεκριμένα στο 
ύψος του δημοτικού γηπέδου.  
Γ) Την σύνδεση των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά μήκος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με τον 
υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων. 
Δ) Την ανακαίνιση των βανοστασίων των δεξαμενών. 
 
΄Ενας από τους στόχους του έργου του θέματος είναι, με την κατασκευή του κεντρικού αγωγού όμβριων 
επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, η μετατροπή του υφιστάμενου παντορροϊκού δικτύου του οικισμού 
σε χωριστικό δίκτυο, και επιπροσθέτως με την κατάργηση των δύο παντορροϊκών αγωγών επί της 
κεντρικής οδού, η απρόσκοπτη διέλευση του αγωγού ύδρευσης από τις διασταυρώσεις των καθέτων 
οδών με την κεντρική. Αυτό όμως, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες δεν είναι εφικτό διότι: 
 Εκτός των δύο παντορροϊκών αγωγών που υπάρχουν στην κεντρική οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως (και οι οποίοι θα καταργηθούν με την κατασκευή του αγωγού όμβριων και των  φρεατίων 
υδροσυλλογής), παντορροϊκοί αγωγοί υπάρχουν και στους κάθετους σε αυτήν δρόμους, οι οποίοι 
συνδέονται με τους δύο παντορροϊκούς της κεντρικής οδού. 
 Το δίκτυο αποχέτευσης δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλο τον οικισμό, και όπου αυτό έχει 
κατασκευασθεί, οι ιδιωτικές συνδέσεις που έχουν γίνει είναι πολύ λίγες. Τα λύματα από τις οικίες 
εξακολουθούν να αποχετεύονται στους παντορροϊκούς αγωγούς. 
  Θα πρέπει συνεπώς, να προηγηθεί ο διαχωρισμός των όμβριων και των ακαθάρτων στους 
κάθετους δρόμους που συμβάλλουν στην κεντρική οδό. 
 
Συγκεκριμένα για να καταστεί δυνατή η κατασκευή του κεντρικού αγωγού ομβρίων και να είναι και 
λειτουργικός, θα πρέπει να προηγηθούν τα κάτωθι: 
1) Να ελεγχθούν και να αποτυπωθούν οι κατασκευασμένοι δευτερεύοντες αγωγοί ακαθάρτων 
που προβλέπονταν στην μελέτη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΖΩΝΕΣ Β, Γ & Δ» 
(1986).  
2) Να επικαιροποιθεί εφόσον απαιτείται η ανωτέρω μελέτη για όσα τμήματα δεν έχουν 
κατασκευασθεί. 
3) Να ολοκληρωθεί η κατασκευή και των υπόλοιπων τμημάτων του δικτύου ακαθάρτων.  
4) Να συνδεθούν οι παρόδιοι με τους ανωτέρω κατασκευασμένους αγωγούς ακαθάρτων και 
με αυτούς που θα κατασκευαστούν, τόσο στην κεντρική οδό όσο και στις δευτερεύουσες οδούς, ώστε οι 
παντορροϊκοί αγωγοί των καθέτων οδών να παραμείνουν και να λειτουργούν πλέον ως αγωγοί 
ομβρίων. 
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 Οι ως άνω όμως προαπαιτούμενες περιγραφόμενες ενέργειες, δεν αποτελούν αντικείμενο του έργου 
του θέματος. 
   Σύμφωνη με τα ανωτέρω, είναι και η άποψη του μελετητή του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων, όπως 
αυτή εκφράζεται στο με Αρ.Πρωτ.:1629/11-07-2016 έγγραφό του, καθώς επίσης και η γνώμη του 
Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων Π.Α.,  όπως αυτή εκφράζεται στην από 13-10-2016 θετική γνωμοδότηση 
του (13η συνεδρίαση, 21η πράξη) για τη μη κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων στην 
παρούσα φάση.  
 
Πέραν των ανωτέρω, η ασφαλής διέλευση του αγωγού ύδρευσης από σημεία που συναντάει τον 
παντορροϊκό αγωγό, θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις τεχνικές λύσεις που προτάθηκαν από τον 
ανάδοχο και έγιναν αποδεκτές από τον μελετητή (σύμφωνα με τα με αριθ. πρωτ. 1713/25-07-2016 και 
1032/18-05-2017  έγγραφα του μελετητή της ύδρευσης, ΕΡΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)    
 
Όλα τα παραπάνω έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η 
έγκριση του οποίου έγινε με την με Αριθμ.πρωτ.:ΟΙΚ/1395/ΦΕ/04-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Δ.Α., σε συνέχεια της με αριθμ.1401/09-06-2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της αύξησης της δαπάνης , 
βάσει του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 1.571.511,63€ (με Φ.Π.Α.).  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, μέχρι την 30-11-
2018. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Επειδή, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στον τόπο εκτέλεσης του έργου κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών και επιπρόσθετα η δυσκολία πρόσβασης μετά τις πλημμύρες της 15ης 
Νοεμβρίου 2017 που έπληξαν την Δυτική Αττική, επέφεραν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 
εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Επειδή, προκύπτουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των εκσκαφών λόγω παρακολούθησης από τις 
αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. 
Επειδή, η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «µε αναθεώρηση», σύμφωνα µε το µε το Ν. 
3669/08, άρθρο 48, παρ. 8α.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30/11/2018, χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση, πλην της νομίμου αναθεώρησης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» μέχρι 30/11/2018, 
χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση, πλην της νομίμου αναθεώρησης. 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα. Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό κα Αν. Μεθυμάκη δηλώνουν 
λευκό. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

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