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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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2535/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  23ο 
Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με ΦΠΑ), 
αναδόχου  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Κάραλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013), «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», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την με αριθμ.499022/2-9-2019 (ΦΕΚ688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».  

6. Την με αριθμ.:198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & 
Υποδομών.  

7. Την με αρ.πρωτ.: οικ.92466/14.05.2018 Απόφαση της κ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία τοποθετούνται οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Π.Α. 

8. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 
9. Την από 8-5-2017 Σύμβαση Κατασκευής του εν λόγω έργου, ποσού: 1.662.552,08€ με 

ΦΠΑ για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 
10. Την με αρ.πρωτ.:1068/Φ.Ε./01-06-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 

Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία 
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

11. Το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008. 
12. Το από 7/3/2019 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ»  για χορήγηση 1ης  

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.   
13. Η υπ’ αρ. 1196/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 

οποία χορηγήθηκε 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου 
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως την 8/11/2019. 

14. Την με ΑΠ515550/09-09-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος 
Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το 
αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

15. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/291904/207761/3640/1350/31-5-2019 έγγραφο 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι οι εργασίες 
στο εν λόγω έργο θα διακοπούν για να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα. 

16. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/508704/364616/6235/2280/24-9-2019 έγγραφο 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με το οποίο μας πληροφόρησαν ότι οι 
σωστικές ανασκαφικές εργασίες ολοκληρώθηκαν και εγκρίνεται η συνέχιση των εργασιών 
για την εκτέλεση του υπόψη έργου.  

17. Το από 6/9/2019 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ»  για χορήγηση 2ης  
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.   

    
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων  της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 
97750601601) 
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 Με την υπ’ αριθμ. 347/2018  (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ)  Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 το οποίο περιλαμβάνει και το υπόψη 
έργο, με κωδικό ΚΑΕ 9775.06.016. 

 Ο διαγωνισμός του έργου, πραγματοποιήθηκε στις 20-09-2016 με το σύστημα υποβολής 
προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες».  

 Με την υπ’ αρ. 2445/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΑΤ7Λ7-Ξ5Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (Ο.Ε./Π.Α.), εγκρίθηκε το από 04/10/2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ως οριστικός μειοδότης  για την κατασκευή του έργου του 
θέματος η εταιρεία  «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση: Εμ = 64,55%. 

 Με την με αριθμό 453/2016 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρεται 
ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης, για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

 Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου υπογράφηκε στις 08/05/2017, μεταξύ της Περιφερειάρχη 
Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 
κ. Διονύσιο Ζαφειρόπουλο για το ποσό των #1.662.552,08€# με Φ.Π.Α. 24%. 

 Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 08/05/2019. 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1068/Φ.Ε./01-06-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 
Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

 Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με το Πρακτικό της 23ης συνεδρίας την 29-
11-2018 : α) για την τροποποίηση της μελέτης του  έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» 
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ» και β) για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ, με την συνολική δαπάνη του 
έργου στον 1ο ΑΠΕ να ανέρχεται στο ποσό των 2.790.270,00€.   

 Με την με αρ. 229/2019 (ΑΔΑ: Ψ4387Λ7-ΠΡΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με εγκρίθηκε η αύξηση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και η 
σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ«ΜΑΥΡΑΤΖΑ» 
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», αναδόχου  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ». 

 Η Δ.Τ.Ε/ΠΕΔΑ  με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ/565/ΦΕ/14-3-2019 έγγραφο της, έστειλε 
δικαιολογητικά προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας για 
την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου . 

 Με την με αριθμό 438/2019 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρεται 
ότι κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του 
θέματος. 

 Με την από 7/3/2019 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ» αιτείται χορήγηση 
1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δεκαοκτώ (18) 
μήνες, δηλαδή έως την 8/11/2020. 

 Με την υπ’ αρ. 1196/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
χορηγήθηκε 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως την 8/11/2019. 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με το υπ’ Α.Π. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/291904/207761/3640/1350/31-5-2019 έγγραφο της μας 
ενημέρωσε ότι οι εργασίες στο εν λόγω έργο θα διακοπούν για να διενεργηθεί σωστική 
ανασκαφική έρευνα. 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με το υπ’ Α.Π. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/508704/364616/6235/2280/24-9-2019 έγγραφο της,  μας 
πληροφόρησε ότι οι σωστικές ανασκαφικές εργασίες ολοκληρώθηκαν και εγκρίνεται η 
συνέχιση των εργασιών για την εκτέλεση του υπόψη έργου.  

 Με την από 6/9/2019 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ» αιτείται χορήγηση 
2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά εξακόσιες 
δεκαπέντε (615) ημερολογιακές ημέρες. 

  
 

        Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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  Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την 
εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου «Αγ. Παρασκευής» του Δήμου Μεγαρέων προς τον 
χείμαρρο «Μαυρατζά» με κλειστό αγωγό ορθογωνικής διατομής. 

Συνοπτικά τα έργα αφορούν: 

1. Ανάχωμα εκτροπής του χειμάρρου «Αγ. Παρασκευής»  (σε δύο τμήματα ανάντη και 
κατάντη του πλευρικού υπερχειλιστή). 

2.  Πλευρικό υπερχειλιστή, από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

3. Διώρυγα φυγής, ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

4. Λεκάνη καταστροφής ενέργειας ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

5. Τάφρο απαγωγής υδάτων τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια . 

6. Αγωγός – οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας τύπου «καμπάνα» εξασφάλισης της ελάχιστης 
παροχής στο χείμαρρο «Αγ. Παρασκευής», στο τμήμα κατάντη της θέσεως εκτροπής. 

7. Αγωγός εκτροπής από οπλισμένο σκυρόδεμα . Σε τμήμα 750,0 m προβλέπεται η 
κατασκευή κλειστού αγωγού ορθογωνικής διατομής, και σε τμήμα μήκους 147,0m 
προβλέπεται ανοικτός ορθογωνικός αγωγός μεταβαλλόμενων διαστάσεων. 

8. Έργο καταστροφής ενέργειας τύπου “Baffled Chute Drop” κεκλιμένου μήκους  από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με δύο εναλλασσόμενες σειρές διατάξεων καταστροφής 
ενέργειας (δόντια).  

                                                                  ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ 

1. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την περίοδο 15 Φεβρουαρίου 
2019 έως 14 Μαΐου 2019, δυσχέραιναν σημαντικά την εξέλιξη του έργου και την ομαλή 
του πορεία. 

           Σημειωτέον ότι, έχει αποφασιστεί παράταση  της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Μεγαρέων, έως και 15 Νοεμβρίου 2019. 

2. Στις 14 Μαΐου 2019, κατά την διάρκεια των εκσκαφών ανεδείχθησαν αρχαιολογικά 
ευρήματα και έγινε παύση εργασιών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι ανασκαφικές 
εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν στις 24/9/2019. 

3. Απαιτούνται επί πλέον εκβραχισμοί, προερχόμενοι από την διαφοροποίηση που 
παρατηρήθηκε κατά τις μέχρι τώρα εκτελεσθείσες εργασίες εκσκαφών και από τον 
χαρακτηρισμό ποσοστού βράχου που καταγράφηκε στα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού 
εκσκαφών από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Γεγονός που δυσχεραίνει την 
πρόοδο του έργου.  

Δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου για τις έως τώρα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 
εργασιών. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», αναδόχου  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ», για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, 
δηλαδή έως την 8-11-2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του Ν.3669/08.  
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 
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α) Τη χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», αναδόχου  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ», για χρονικό διάστημα έξι μηνών, δηλαδή 
έως την 8-5-2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 
του Ν.3669/08.  
  
β) Την επισήμανση στον εργολάβο να επιταχύνει την εκτέλεση του έργου.  
 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος υπερψηφίζει την 
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Το έργο θα μείνει ανολοκλήρωτο. Απαιτείται να συνεχιστεί 
γιατί αν αυτό δε συμβεί, υπάρχει άμεσος κίνδυνος». 

 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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