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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 63 538 
         213 20 63 776 

  
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3196/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 30ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο χρόνο εκπόνησης του τεχνικού αντικειμένου 
εργασιών της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» σύμφωνα με το άρθρο 184 
παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

          
         Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018). 

3. 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 την Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με 
αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Το ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί 
για την ερμηνεία του. 

5. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περ. Αττικής με ΚΑΕ 9762.06.013 
6. Την  Απόφαση με  αριθμό  91/30-10-2015 του  Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών  και  

Δικτύων, για  την  εκχώρηση  της  ανάθεσης  της  μελέτης,  της  Δημοπράτησης  και  κατασκευής  
του  έργου  του  θέματος από  τη  Διεύθυνση  Υδραυλικών  Έργων  (Δ10)  της  Περιφέρειας  
Αττικής. 

7. Την υπ΄αρ. 252/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν η  
Προκήρυξη  και  τα τεύχη δημοπράτησης και  η  συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  του θέματος. 

8. Την υπ’ αρ. 3704/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την 
κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, όπως αναρτήθηκε στο 
πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛ5Β7Λ7-ΜΗΖ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 
19AWRD004941932 2019-05-14 

9. Το από 7-5-2019 συμφωνητικό που υπογράφηκε για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ 
Περιφέρειας Αττικής (εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη) και του αναδόχου σχήματος 
γραφείων μελετών ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - Δ.Τ. ECOS Α.Ε. - ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ” Ε.Π.Ε. - 
ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -  ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ και αναρτήθηκε στο 
πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΣΕ7Λ7-ΞΛ8 και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 
19SYMV004942463 2019-05-14 

10. Την απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος με αρ. πρ. ΔΕΑΠΠΑ 261479/6-6-19 
11. Την υπ΄ αρ. Α845/2019 (αρ.πρωτ.ΔΕΑΠ 189756/15-05-2019)  Απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών 
12. Το με αρ. πρ. 238033/30-5-2019 από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 

Υποθέσεων Περ. Εν. Δυτ. Αττικής 
13. Το με αρ. πρ. 386260/16-7-2019 έγγραφο, από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
14. Την υπ’ αρ. ΔΕΑΠΠΑ 426044/29-7-19 εντολή για έναρξη Τοπογραφικών εργασιών, Γεωτεχνικής 

Μελέτης και σύνταξης Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης 
15. Την υπ’ αρ. ΔΕΑΠΑ 426044/29-7-19 εντολή για έναρξη Τοπογραφικών εργασιών, Γεωτεχνικής 

Μελέτης και σύνταξης Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης 
16. Την υπ’ αρ. ΔΕΑΠΑ 426044/29-7-19 εντολή για έναρξη Φυτοτεχνικής και Οικονομοτεχνικής 

Μελέτης. 
17. Την από 5/12/19 αίτηση του Αναδόχου για παράταση στον καθαρό χρόνο εκπόνησης της 

Οριστικής Μελέτης αλλά και στο συνολικό χρόνο  
18. Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περ. Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)  
19. Την με αρ. 839043/17-12-2019 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εκπόνησης της μελέτης για 

χορήγηση παράτασης 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Μετά από την αρ. 8/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αρ. 451/2018 Απόφαση του VI 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κρίθηκε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων στα 
κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 
1394/22-05-2018 Απόφαση, αποφάσισε την ακύρωση εν μέρει της διαγωνιστικής διαδικασίας και την 
επανάληψή της από το στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 
δηλαδή από το στάδιο εκείνο όπου εμφιλοχώρησαν σφάλματα και παραλείψεις, σύμφωνα με το 
Ν.3316/05 άρθρο 7 παράγραφος 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 12β και με τα όσα 
αναφέρονται στην Πράξη 8/2018 του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
 
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε και αποτύπωσε στο Πρακτικό ΙΙ 
(αναμορφωμένο) την αιτιολόγησή  της  για την βαθμολογία της, η οποία προϋπήρχε και λήφθηκε 
υπόψη της στην βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων, αλλά δεν είχε καταγραφεί  αναλυτικά και δεν 
προχώρησε σε  αξιολόγηση εκ νέου των τεχνικών προσφορών, αφού αυτή ήδη έχει γίνει.  
 
Μετά την συμπλήρωση του Πρακτικού ΙΙ (αναμορφωμένο)  και την επανάληψη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας χωρίς αλλαγή της βαθμολογίας,, κοινοποιήθηκε τα Πρακτικό ΙΙ (αναμορφωμένο) σε 
όλους τους συμμετέχοντες  με το αρ. 1955/09-08-2018  έγγραφο της ΔΕΑΠΠΑ και δεν ασκήθηκαν 
ενστάσεις επ’ αυτού ούτε εμπρόθεσμα ούτε εκπρόθεσμα. 
 
Με την 2508/18 στις 11-09-2018 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την αναμόρφωση 
του Πρακτικού ΙΙ (αναμορφωμένο) καθώς και την συνέχιση του διαγωνισμού.  
Η Επιτροπή έλεγξε αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία των φακέλων Οικονομικών  Προσφορών 
λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 4.5 της Προκήρυξης.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τα άρθρα 4.5 
και 22.2 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού   εισηγήθηκε: την ανάθεση της 
μελέτης στο διαγωνιζόμενο σχήμα «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. 
ΚΟΝΙΑΡΗ».  
 
Το Πρακτικό ΙΙΙ (αναμορφωμένο) τοιχοκολλήθηκε  στις 5-10-2018, με μέριμνα της Προέδρου στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής. Κατά 
του Πρακτικού ΙΙΙ (αναμορφωμένο) δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 
 
Με την υπ. αρ. 3069/2018 Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αναμορφωμένο Πρακτικό 
ΙΙΙ η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Με το με αρ. 3048/9-11-2018 έγγραφο της 
υπηρεσίας ζητήθηκε από τον υποψήφιο ανάδοχο η προσκόμιση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του σύμφωνα με την προκήρυξη, τα οποία αφού ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν με την 
3704/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με το αρ. 3433/24-12-2018 έγγραφο της ΔΕΑΠ 
κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου η αρ. 3704/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Με την αρ. πρωτ. 1253/396/12-02-2019 Απόφαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφάσισε 
για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ αρ. 3704/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περ. Αττικής.    
      
Με την υπ’ αρ. Πράξη 145/2019 Προσυμβατικού Ελέγχου του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνέδριου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.  
 
Με το αρ. 760/1-4-2019 έγγραφο της ΔΕΑΠ κοινοποιήθηκε η αρ. Πράξη 145/2019 Προσυμβατικού 
Ελέγχου του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνέδριου σε όλους τους συμμετέχοντες. Με το αρ. 412/2-
4-2019 έγγραφο της ΔΕΑΠ προσκλήθηκε ο ανάδοχος για να υπογράψει την σύμβαση και να 
προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 
Στις 7/05/2019 υπογράφηκε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Περιφέρειας 
Αττικής. 
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Στις 15/5/2019 διαβιβάστηκε στη ΔΕΑΠ η υπ΄ αρ. Α845/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών με την οποία, ύστερα από προσφυγή της Σύμπραξης  «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – DELCO 
Ε.Π.Ε.- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,   ακυρώνεται 
η αρ. 1394/22-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑ.   
 
Στις 23-5-2019 (ΔΕΑΠ 218142/23-5-2019) η Υπηρεσία με έγγραφό της κάνει ερώτημα στο Γραφείο 
Νομικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής περί εγκυρότητας της υπογεγραμμένης σύμβασης. 
 
Στις 30-5-2019 (αρ. πρ. 238033/30-5-2019) το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων Περ. Εν. Δυτ. Αττικής, απαντά ότι «… εκτιμούμε πως υπό το διατακτικό της ανωτέρω 
αποφάσεως οφείλετε να προβείτε σε ανάκληση της ανωτέρω προκηρύξεως και σε ακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ανεξαρτήτως του σταδίου που αυτός ευρίσκεται.». 
 
Στις 6-6-2019 εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα της μελέτης με αρ. πρ. (ΔΕΑΠ 261479/6-6-19) 
 
Με το υπ΄ αρ. 357330/5-7-2019 η ΔΕΑΠ θέτει το ερώτημα περί εγκυρότητας ή μη της σύμβασης στο 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη. 
 
Με το υπ’ αρ. 359287/5-7-2019 έγγραφο εκτός των άλλων (στοιχεία επί Προγράμματος 
Τοπογραφικών εργασιών),  ενημερώνεται ο Ανάδοχος ότι η Υπηρεσία είναι σε αναμονή της 
απάντησης από το Γρ. Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη περί νομιμότητας της σύμβασης. 
 
Με το υπ’ αρ. 386260/16-7-2019 έγγραφο, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
αποφαίνεται ότι «… εφόσον δεν είχε ανασταλεί η διαδικασία με απόφαση της ΑΕΠΠ ή με 
ασφαλιστικά μέτρα, η υπογεγραμμένη σύμβαση δεν θίγεται.  
 
Το ανωτέρω έγγραφο, περί εγκυρότητας της σύμβασης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο (ΔΕΑΠ 
408340/23-7-2019) για τις ενέργειές του σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Με το ΔΕΑΠ 426044/29-7-2019 δίνεται εντολή από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας για 
έναρξη εργασιών τοπογραφικών αποτυπώσεων, γεωτεχνικών ερευνών και σύνταξης οριστικής 
υδραυλικής μελέτης στα πλαίσια της συνολικής της μελέτης. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Το γεγονός ότι: 
 

- Το από 7-5-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της εν λόγω μελέτης με αντικείμενο την εκπόνηση 
Τοπογραφικής, Γεωτεχνικής, Οριστικής Υδραυλικής, Φυτοτεχνικής, Οικονομοτεχνικής και Τεύχη 
Δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ συνολικής αμοιβής 140.646,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε 
μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής κας. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΟΥΡΟΥ και της Αναδόχου σύμπραξης ECOS 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - Δ.Τ.: “ECOS Α.Ε.” - ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ, μετά από διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου σύμφωνα 
με το Ν. 3316/2005 με συνολικό χρόνο περαιώσεως εννέα (9) μήνες δηλαδή έως τις 7/2/2020.   

- Το έργο για το οποίο θα εκπονηθεί η υδραυλική μελέτη, σε στάδιο Οριστικής μελέτης, αφορά στην 
διευθέτηση: (α) του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη επί μήκους 4,725 χλμ. από την Χ.Θ. 1+400 (πέρας του 
τμήματος που έχει μελετηθεί σε Οριστική Μελέτη) έως την Χ.Θ. 6+125, όπου διασταυρώνεται με τα 
έργα της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, καθώς και (β) των συμβαλλόντων στον χείμαρρο κλάδων Δ και Ε σε 
συνολικό μήκος 1,50χλμ. 

- Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης, η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης απευθείας σε 
στάδιο Οριστικής για τον αγωγό ΠΑ. Ο αγωγός αυτός προτάθηκε στη Γενική Διάταξη έργων 
διευθέτησης του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη, Ο αγωγός αυτός ξεκινάει από τη Χ.Θ 2+200 του χειμάρρου, 
έχει μήκος περίπου 2,230χλμ και προβλέπεται με κλειστή ορθογωνική διατομή. Η χάραξη του 
ακολουθεί την υφιστάμενη οδό Μεγαρίδος, στη συνέχεια διασταυρώνεται με την Λ. Αθηνών –
Κορίνθου και καταλήγει στη θάλασσα.  
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- Για το εν λόγω τμήμα του χειμάρρου από Χ.Θ.1+400 έως 6+125 έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Δ10 
(αρ. απόφασης Δ10/20141/9-2-2011)η Επικαιροποίηση της Προμελέτης της ΕΥΔΑΠ 

- Το χρονοδιάγραμμα της μελέτης αφορά σε συνολικό χρόνο εκπόνησης 9 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης, με καθαρό χρόνο εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου τους 7 μήνες και 2 μήνες 
για εγκρίσεις.  

- Με βάση την αβεβαιότητα περί εγκυρότητας ή μη της σύμβασης μετά την υπογραφή της  και λόγω 
του ότι η Υπηρεσία δεν ήθελε ο Ανάδοχος να εκτελέσει εργασίες που θα εγείρουν οικονομική 
υποχρέωση της Περιφέρειας απέναντί του, ενέκρινε χρονοδιάγραμμα με το οποίο οι εντολές 
εκπόνησης των εργασιών θα άρχιζαν 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Παρ’ όλ’ αυτά αντί 
για τις 7/7/2019 που έπρεπε να δοθεί η εντολή έναρξης των εργασιών, δόθηκε τελικά στις 
29/7/2019, δηλ. 22 ημέρες αργότερα, και αφού του κοινοποιήθηκε το έγγραφο περί εγκυρότητας της 
υπογεγραμμένης Σύμβασης.    

- Μετά τις 29-7-2019 η μελέτη εκπονείται κανονικά.  

- Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί η Τοπογραφική Μελέτη (πλην Κτηματογράφησης που θα γίνει μετά 
την έγκριση της Υδραυλικής μελέτης των έργων),  η Γεωτεχνική Μελέτη (πλην της γεώτρησης Γ6). 

- Η γεώτρηση 6 σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της παρούσας μελέτης αφορά σε 
εκτέλεση μίας (1) διερευνητικής γεώτρησης, βάθους 15-20m, στη διασταύρωση του κλειστού 
αγωγού με την Λεωφόρο Αθηνών (Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου), για την διερεύνηση των 
συνθηκών έδρασης του αγωγού και την ανάλυση της ευστάθειας πρανών των προβλεπόμενων 
εκσκαφών στην εγγύτερη περιοχή και της μελέτης αναγκαίων μέτρων αντιστήριξης εκσκαφών. 

- Κατά  τη διάρκεια εκπόνησης της Υδραυλικής Μελέτης και στα πλαίσια αναζήτησης στοιχείων ΟΚΩ 
και άλλων εμποδίων (ΟΣΕ, ΕΛΠΕ, Αεροδρομίου κλπ) από τον Ανάδοχο, παρουσιάστηκαν τα εξής 
προβλήματα, τα οποία αναφέρονται διεξοδικά και στην από 5-12-2019 αίτηση για παράταση του 
Αναδόχου:  

 Ο Πλακοσκεπής Αγωγός (αγωγός ΠΑ) ο οποίος παραλαμβάνει τις υπερχειλίσεις του ρέματος 
Αγ. Ιωάννη διασταυρώνεται με τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ, στη θέση με Χ.Θ. 36+182 
(υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Α. Λιόσια – Ελευσίνα). Η Δ/σνη Σιδηροδρομικών 
Συστημάτων του ΟΣΕ ενημέρωσε ότι στη θέση αυτή είναι σε εξέλιξη η μελέτη του έργου 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής και του καλωδιοδρόμου «Αριάδνη» και είναι 
απαραίτητο να οριστικοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός ώστε να ληφθεί υπόψη στο δικό μας 
έργο. Επίκειται συνεργασία ΟΣΕ – Αναδόχου και Υπηρεσίας προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η χορήγηση των ανωτέρω μελετών μαζί με τις πρόσθετες σιδηροδρομικές 
προδιαγραφές, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του έργου, τα οποία δεν έχουν 
παραληφθεί έως σήμερα.    

 Στην περιοχή του οικισμού Γκόρυτσα αλλά και στην περιοχή συμβολής των κλάδων Δ και Ε 
στην κυρίως κοίτη του ρέματος Αγ. Ιωάννη υπάρχουν σημαντικοί αγωγοί κηροζίνης του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).  Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν έχουν 
δοθεί τα στοιχεία διέλευσης των αγωγών αυτών, γεγονός που επηρεάζει τον τελικό 
σχεδιασμό των έργων διευθέτησης του ρέματος.  

 Λόγω των πολλών αγωγών ΟΚΩ -αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και φυσικού αερίου-  
που υπάρχουν στις οδούς διέλευσης του αγωγού ΠΑ (οδοί Μεγαρίδος και Μώλου των 
οποίων το πλάτος κυμαίνεται από 5 έως 7 μ.),σύμφωνα με τη χάραξη της εγκεκριμένης 
Προμελέτης, με βάση την υποβληθείσα τοπογραφική αποτύπωση που έχει εκπονηθεί και 
ύστερα από διεξοδική μελέτη του θέματος (οριζοντιογραφική και μηκοτομική χάραξη 
εναλλακτικών λύσεων), προκύπτει ότι το έργο αυτό του ΠΑ δεν μπορεί να κατασκευαστεί επί 
των προβλεπόμενων από την Προμελέτη οδών. Σημειώνεται ότι το απαιτούμενο το καθαρό 
πλάτος του ΠΑ εκτιμάται σε 5,0 μέτρα επί της οδού Μεγαρίδος. 

 Πρόκειται για οδούς με μεγάλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που εξυπηρετούν σημαντικές 
βιομηχανικές μονάδες (π.χ. ΧΡΩΤΕΞ), ύπαρξη αγωγού μέσης πίεσης φυσικού αερίου 
διαστάσεων 18’’, που πολύ δύσκολα μπορεί να μετακινηθεί κατόπιν ειδικών τεχνικών 
μελετών, καθώς και κεντρικό αγωγό αποχέτευσης λυμάτων της ΕΥΔΑΠ προς το ΚΕΛ 
Θριασίου που περνά στην οδό Μεγαρίδος και μάλιστα στο μέσον αυτής.  
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Σε όλη τη διαδρομή αυτής της χάραξης του αγωγού ΠΑ έως την Εθνική Οδό διέρχεται και ένα 
αγωγός Φ600 ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.  

 Η γεώτρηση Γ6 προβλεπόταν να εκτελεστεί είτε επί της οδού Μεγαρίδος σε ανενεργή είσοδο 
εταιρείας πώλησης τροχοβιλών, είτε εντός του χώρου της επιχείρησης αυτής. Μετά την 
άρνηση του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση της γεώτρησης, διερευνήθηκε η δυνατότητα εκτέλεσής 
της είτε επί της οδού Μεγαρίδος, είτε κατάντη της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου επί 
της οδού προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Θριασίου. 

Η εκτέλεση της γεώτρησης επί της οδού Μεγαρίδος, απορρίφθηκε λόγω μεγάλου 
κυκλοφοριακού φόρτου στην οδό αυτή και επιλέχθηκε η θέση κατάντη της Νέας Εθνικής 
Οδού Αθηνών-Κορίνθου επί της οδού προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) 
Θριασίου. Σημειώνεται ότι η οδός αυτή αποτελεί όριο μεταξύ των δύο όμορων Δήμων 
(Ελευσίνας και Ασπροπύργου), με το δυτικό τμήμα της οδού να ανήκει στο Δήμο Ελευσίνας 
και το ανατολικό στο Δήμο Ασπροπύργου. 

Για την εκτέλεση της γεώτρησης στη θέση αυτή και επί του οδοστρώματος, απαιτήθηκαν 
χρονοβόρες αδειοδότησεις-γνωματεύσεις από διαφόρους φορείς (αρχαιολογία, φυσικό αέριο, 
εγγυητική επιστολή προς Δήμο Ασπροπύργου κλπ). 

- Λόγω των ανωτέρω θεμάτων, για την υλοποίηση του έργου διερευνάται νέα χάραξη τμήματος του 
ΠΑ, η οποία διέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από χωμάτινες οδούς και αδόμητες εκτός σχεδίου 
εκτάσεις. Η λύση αυτή φαίνεται ότι είναι υλοποιήσιμη και βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης με την 
αναζήτηση εκ νέου όλων των στοιχείων ΟΚΩ και εμποδίων, καθώς ιδιοκτησιακής κατάστασης των 
εκτάσεων, μιας και σε πολλά σημεία μπορεί η διέλευση να γίνει μέσω δουλείας.  

- Σημειώνεται ότι η χάραξη του ΠΑ ήταν σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης, με υποχρέωση 
εκπόνησης από τον ανάδοχο απευθείας Οριστική. 

- Η νέα πρόταση στη χάραξη του αγωγού ΠΑ ανατολικότερα, συμπαρασύρει την αναγκαιότητα 
εκτέλεσης της Γεώτρησης Γ6 στη νέα θέση διέλευσης του αγωγού από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-
Κορίνθου μετά από τις εκ νέου απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.  

- Η Φυτοτεχνική και Οικονομοτεχνική είναι αλληλένδετες με την Οριστική Υδραυλική Μελέτη σε 
επίπεδο σχεδιασμού και μέχρι τον προϋπολογισμό. Η μεν πρώτη σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό των 
έργων του ρέματος, η δε δεύτερη στο σύνολο των έργων (και του ΠΑ). Παρόλο που δόθηκε εντολή 
για εκπόνησή τους στις 8/11/2019 με πέρας ίδιο με την Οριστική Μελέτη των έργων, αυτές δεν 
μπορούν να ολοκληρωθούν. 

- Το χρονοδιάγραμμα ήδη δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς παράταση, διότι ήδη έχει καθυστερήσει η 
πρώτη εντολή έναρξης εργασιών εκπόνησης λόγω της αβεβαιότητας για την εγκυρότητα της 
σύμβασης. 

- κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματός του για παράταση 3 μηνών στον καθαρό χρόνο εκπόνησης, η 
Υπηρεσία έλαβε  τη σχετική σύμφωνη Γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16) 

- Η εμπλοκή της μελέτης με δίκτυα άλλων υπηρεσιών (Αεροδρόμιο, ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, 
ΕΛΠΕ, Δήμος, Κτηματολόγιο κλπ), απαιτεί και χρόνο για περαιτέρω συνεννοήσεις της Υπηρεσίας 
μας, και παροχή σύμφωνης γνώμης σε θέματα σχεδιασμού των έργων από αυτές, προκειμένου η 
Υπηρεσία μας να εγκρίνει το σύνολο της μελέτης.   

- Η καθυστέρηση σε καμία περίπτωση ως ανωτέρω, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  

Και επειδή: 

- Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του τελικού σχεδιασμού των έργων, λόγω των 
προβλημάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

- Με το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Π.Α 798548/5-12-2019 αίτημά του, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα της εν 
λόγω μελέτης, αιτείται εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας στον καθαρό χρόνο του τεχνικού 
αντικειμένου της εκπόνησης της Οριστικής Υδραυλικής, της Οικονομοτεχνικής και της Φυτοτεχνικής 
Μελέτης κατά τρεις (3) μήνες και τουλάχιστον 6 μήνες στο συνολικό χρόνο.  

- Στο χρονικό αυτό διάστημα θα υλοποιηθεί και η Γ6 γεώτρηση (με τις απαιτούμενες εργαστηριακές 
δοκιμές), η θέση της οποίας θα καθοριστεί από τη νέα χάραξη του ΠΑ. 
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- Είναι αναγκαία η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω 
εκκρεμότητες ώστε μετά την έγκριση των παραπάνω, να συνεχίσει η μελέτη με τη σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Κτηματογράφησης, προκειμένου να εγκριθεί το σύνολο των 
μελετών. 
- Ισχύει το άρθρο 184 παρ. 3 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «…3.Οι  προθεσμίες 
μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου 
που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και 
του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του 
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.» 
- Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ περί παράτασης 3 μηνών του καθαρού χρόνου 
- Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογο το αίτημα του Αναδόχου σχήματος  

 
Εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (λήξη 
7-8-2020) εκ των οποίων οι τρεις (3) μήνες θα αφορούν στον καθαρό χρόνο εκπόνησης από τον 
Ανάδοχο της  Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», συμβατικού ποσού 
αμοιβής 140.646,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
    

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (λήξη 
7-8-2020) εκ των οποίων οι τρεις (3) μήνες θα αφορούν στον καθαρό χρόνο εκπόνησης από τον 
Ανάδοχο της  Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», συμβατικού ποσού 
αμοιβής 140.646,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό.  
 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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