
 1 

    
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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 38/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 6821 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-01-2020. 

 
Θέμα 33ο 

Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 3.250.000,00 € με Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος  ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.  Η μελέτη  που αφορά στο έργο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 230/2015 (ΑΔΑ:ΩΓΣ7ΩΕΨ-ΞΝΓ) και 
44/2016 (ΑΔΑ: ΩΞΑΧΩΕΨ-ΙΗΒ) Αποφάσεις του Δήμου Καισαριανής   

2. Στις 22-06-2016 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφερειάρχη Αττικής και 
Δημάρχου Καισαριανής για την κατασκευή του έργου. 

3.  Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου έγινε στις 29-06-2017 και μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α,Τ,Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,73%. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 2702/18-10-2017 (ΑΔΑ 661Η7Λ7-Κ8Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα πρακτικά και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας.    

5. Στις 17-04-2018 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
1.162.064,61 € (με το Φ.Π.Α.),  μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής 
επιχείρησης ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε. 

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δεκαπέντε μήνες (15) μήνες, δηλαδή έως 
την 17/07/2019.  

7. Με την με αριθμό 1827/12-7-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΥ7Λ7-2ΡΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) 
μήνες, ήτοι μέχρι την 16-01-2020. 

8. Με την με αριθμό 2387/26-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΠ7Λ7-ΛΩΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης ΣΣΕ του έργου του θέματος. 

9. Την 27-11-2019 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» ποσού 167.588,78 € (με ΦΠΑ). 

10.  Με την με αριθμό 2956/26-11-2019 (ΑΔΑ: 61ΛΡ7Λ7-Μ79) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η δαπάνη των 388.815,35 € για τη σύναψη της 2ης 
ΣΣΕ του έργου του θέματος. 

11. Ο Ανάδοχος με την από 12-12-2019 αίτησή του (αριθμ ΔΤΕΠΑ 821532/12-12-2019) ζήτησε 
παράταση του έργου του θέματος κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι την 16-01-2021. 

12. Το με αριθμό 1545/02-01-2020 έγγραφο της Υπηρεσία μας στην Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, με το οποίο αιτούμαστε την 3η τροποποίηση της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

  

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή  
μέχρι  την 16-01-2021. 
Ο Δήμος Καισαριανής διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη μεγαλύτερη έκταση του. Στην 
πλειονότητα των οδών του έργου υπάρχει σε λειτουργία παλαιός δημοτικός αγωγός σε μικρό 
βάθος κατασκευασμένος από πήλινους σωλήνες, πριν από πολλά χρόνια. Οι αγωγοί, οι οποίοι 
βρίσκονται στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο, χωρίς να υπάρχουν εμφανή φρεάτια, παρουσιάζουν 
προβλήματα από εμφράξεις και καθιζήσεις, με αποτέλεσμα την μη ορθή λειτουργία τους είτε με 
επιστροφές λυμάτων είτε με διαρροές λυμάτων στο υπέδαφος. Οι συνδέσεις των ακινήτων με τον 
παλαιό αγωγό έχουν κατασκευαστεί κατά κανόνα, χωρίς την ύπαρξη φρεατίου εξωτερικής 
διακλάδωσης στο πεζοδρόμιο. Τα ακίνητα που ανεγέρθηκαν μεταγενέστερα είτε χρησιμοποίησαν 
την υπάρχουσα σύνδεση ως έχει είτε κατασκευάστηκε νέα στο ίδιο μικρό βάθος. Στις οδούς που 
δεν υπάρχει αγωγός, τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε αυτές, εξυπηρετούνται μέσω δουλείας 
αποχέτευσης, από άλλα ακίνητα κατάντη και δεν έχουν ξεχωριστή σύνδεση. Το ποσοστό των νέων 
συνδέσεων στο σύνολο του έργου είναι περίπου 5%. 

       Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή ή ανακατασκευή του οριστικού δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγούς από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41 και εσωτερικής 
διαμέτρου Φ200, με σκοπό την κατάργηση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης στον Δήμο 
Καισαριανής, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα 
κατασκευαστούν, ανέρχεται σε 6.500,00 μέτρα. Στην αρχή κάθε αγωγού, σε κάθε αλλαγή 
διεύθυνσης ή κλίσης και σε ενδιάμεσες θέσεις, όπως υποδεικνύονται στη Μελέτη, θα 
τοποθετηθούν προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα. Προβλέπεται η 
κατασκευή 195,00 φρεατίων επίσκεψης. Στις προσόψεις των οικημάτων θα επισημανθούν τα 
σημεία, όπου θα γίνεται η εκβολή των λυμάτων. Στα σημεία αυτά, θα τοποθετηθεί φρεάτιο, το 
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οποίο θα εκβάλλει, μέσω συνδετήριου αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41 και 
εσωτερικής διαμέτρου Φ125, στον συλλεκτήριο αγωγό του αποχετευτικού δικτύου. προβλέπεται η 
κατασκευή 900,00 ιδιωτικών συνδέσεων. Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και των 
πεζοδρομίων, θα γίνει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της Μελέτης. 

        Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου το 60% του φυσικού αντικειμένου του 
έργου.   

Πέραν των ποσοτήτων των εργασιών του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ προκύπτουν επιπλέον 
εργασίες οι οποίες οδηγούν στην ανάγκη σύναψης της 2ης ΣΣΕ και οι οποίες οφείλονται στους 
παρακάτω απρόβλεπτους παράγοντες. 

• Όπως προέκυψε από τη διενέργεια πληθώρας διερευνητικών τομών σε όλο το μήκος  
των 6.500,00 μέτρων του υπό κατασκευή δικτύου, αλλά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου, σε όλο το τμήμα του έργου, το υφιστάμενο δίκτυο πήλινων 
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων δεν ακολουθεί συγκεκριμένη οριζοντιογραφική 
όδευση. Αποτέλεσμα του εν λόγω φαινομένου είναι η εκτεταμένη κατάρρευση των 
παρειών του προς κατασκευή δικτύου, με μέσο πλάτος 0,50 μέτρα, με συνέπεια την 
αύξηση αντιστοίχων ποσοτήτων εργασιών.   

       Επίσης η 2η ΣΣΕ συντάχθηκε για να περιλάβει αύξηση του ποσού των απολογιστικών, το 
ποσό των οποίων έχει εξαντληθεί από την αρχική Σύμβαση και αφορούν σε: 

• Απολογιστικές εργασίες Αρχαιολογίας (δαπάνες μισθοδοσίας αρχαιολογικού 
προσωπικού κλπ) 

• Απολογιστικές εργασίες διενέργειας διερευνητικών τομών, επί των οδών και των 
πεζοδρομίων, για την ανεύρεση των υφισταμένων εν λειτουργία συνδέσεων, οι οποίες 
στην πλειονότητα τους δεν διαθέτουν φρεάτια επίσκεψης 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

         Η ύπαρξη του υφισταμένου εν λειτουργία δικτύου ακαθάρτων, η θέση του οποίου, (τόσο του 
αγωγού όσο και των παρόδιων συνδέσεων), δεν απεικονίζεται ούτε περιγράφεται στα συμβατικά 
τεύχη και σχέδια της εργολαβίας, προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου. Οι 
καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στην ανάγκη διενέργειας πολυάριθμων διερευνητικών τομών, 
προκειμένου να προσδιοριστεί η οριζοντιογραφική όδευση του υφισταμένου δικτύου, καθώς και η 
θέση των παρόδιων συνδέσεων, ώστε να προβούμε στην καθαίρεση τους και στην κατασκευή του 
νέου δικτύου, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του.   
         Επιπλέον των ανωτέρω, η κατασκευή του νέου δικτύου δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο 
και προκαλούνται νέες καθυστερήσεις, λόγω της παρουσίας μεγάλης ποσότητας λυμάτων εντός 
των προς κατασκευή ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι παρόδιες συνδέσεις παραμένουν σε λειτουργία. 
 Η διαδικασία της υπογραφής της 2ης ΣΣΕ μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, που θα καταστήσει 
δυνατή και την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.  
Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι τη υπογραφή της 2ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, (τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, γνωμοδότηση 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ), καθώς και η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε 
αυτήν και δεδομένου ότι το εναπομείναν τμήμα βρίσκεται σε βραχώδες έδαφος γεγονός που 
επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις για την ολοκλήρωσή του έργου, ανέρχεται σε δώδεκα (12) 
μήνες. 

 
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  

Επειδή : 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 147 
του Ν.4412/16 (ΚΔΕ). 

2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των δώδεκα (12) μηνών κρίνεται 
επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου. 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» αναδόχου εταιρείας  ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε. μέχρι 
την 16/01/2021, δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω 
σκεπτικό. 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» αναδόχου εταιρείας  ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε. μέχρι 
την 16/01/2021, δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες. 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγοριος δηλώνει 
λευκό 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
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