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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 212/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 46ο  

Α) Ανάκληση της υπ' αρ υπ'αρ. 733/15.03.2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(Προϊσταμένης Αρχής) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., του έργου, 
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου 
Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», μετά την με αριθμό 
1449/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης), σύμφωνα 
με την οποία κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου. Β) Συνέχιση των εργασιών του εν 
θέματι έργου. Γ) Έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση», της προθεσμίας περαίωσης του έργου : 
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου 
Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου».  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 10 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: 
 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 

Με την υπ’ αριθ. 1449/2019 πράξη, ο έλεγχος που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, (Τμήμα 
Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 
4129/2013 για την νομιμότητα του σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου 
Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», απέβη αρνητικός, για τους 
αναφερόμενους στην εν λόγω πράξη λόγους. 

Η Περιφέρεια Αττικής, με προφανές σπουδαίο έννομο συμφέρον ως συμβαλλόμενο μέρος στη 
σύμβαση («Εργοδότης»), καλείται να αποφασίσει για την Ανάκληση της υπ' αρ υπ' αρ. 
733/15.03.2019  Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής  με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος  ΑΠΕ και η 
σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., του έργου και περαιτέρω  για τη συνέχιση ή όχι των εργασιών του έργου 
του θέματος. 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.  Με την απόφαση υπ’ αρ. 98424/26.05.2016, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής γνωμοδότησε θετικά για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Κατασκευή 
συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου 
Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου». 

2.  Με την  υπ’ αριθ. 93541/23.05.2016 (ΑΔΑ ΩΚΩΙ7Λ7-ΚΟ0) απόφαση του Τμήματος Λογιστικής 
Διαχείρισης και Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα (ΚΑΕ 97750303901) 
εγκρίθηκε η  πίστωση για το εν λόγω έργο. 

3.  Με την  υπ’ αριθ. 1322/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε το σύστημα δημοπράτησης, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και προκηρύχθηκε 
δημόσιος διαγωνισμός με το σύστημα της «ανοικτής διαδικασίας» (άρθρα 111 παρ. 10 περ. α. και 
123 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων - ΚΔΕ - Ν. 3669/2008) συνολικού 
προϋπολογισμού 9.900.000,00€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση.  Κύριος και Φορέας κατασκευής του 
έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και  Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Κυρίου του έργου και η Δ/ση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

4.  Την 30.08.2016  διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 
5.  Με την υπ’ αριθ. 2162/2016/30.09.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μετά το από 23.9.2016 2Ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.  

6.  Με την  υπ’ αριθ. 434/2016 απόφαση του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η 
νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η παραπάνω απόφαση  κοινοποιήθηκε στους 
διαγωνιζόμενους με το υπ’  αριθ. 241410/27.12.2016 έγγραφο ΔΤΕΠΑ. 

7.  Την 05.04.2018 υπεγράφη μεταξύ του Κυρίου του Έργου (Περιφέρεια Αττικής) και της εταιρείας 
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.  η υπ' αριθ. ΩΕ7Β7Λ7-ΠΝΒ εργολαβική σύμβαση ποσού 3.566.015,67€, με 
την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης δέκα 
οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 05.10.2018.  

8.  Με  την υπ’ αριθ.  2846/11.12.2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002924 και επιλέξιμη δαπάνη 3.566.015,17€. 

9.  Την 13.07.2018 η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών. 
10.  Με  την υπ’ αριθ.  139738/23.07.2018 απόφαση η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την 

από13.07.2018 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της Αναδόχου. 
11.  Την 06.08.2018 η Ανάδοχος υπέβαλε ένσταση ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών 

κατά της υπ’ αριθ.  139738/23.07.2018 πράξη  της Διευθύνουσας  υπηρεσίας. 
12.  Με την από 13.09.2018 απόφαση (17η συνεδρίαση, 21οθέμα), το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α), γνωμοδότησε θετικά για την αλλαγή της όδευσης του υπό 
κατασκευή αγωγού ομβρίων του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. 
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Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου 
Χαϊδαρίου», προσαρμογής στατικά και υδραυλικά του ήδη κατασκευασμένου  στην 2η λωρίδα 
κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αθηνών τμήματος, με το υπό κατασκευή στη νέα όδευση τμήμα και 
τροποποίησης των διαστάσεων του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων στο ύψος της οδού 28ης 
Οκτωβρίου λόγω της ύπαρξης αγωγού υψηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ.   

13. Με την υπ' αρ υπ'αρ.186416/02.10.2018  Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε ο 
1οςΑνακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1οΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  συνολικής δαπάνης 3.544.815,23 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή με μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 
21.200,44  €. 

14.  Με την με αριθμό 3552/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έχει 
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά 
δεκατέσσερις (14) μήνες ήτοι έως την 05.12.2019. 

15. Με τα με αριθμό 251827/14.12.2018 και 277500/27.12.2018 έγγραφα ΔΤΕΠΑ διαβιβάσθηκε  για 
προσυμβατικό έλεγχο στο Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχέδιο σύμβασης της 
1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος, με συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

16. Με το υπ’ αριθ.  Κ23/07.01.2019 έγγραφό της προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών η 
Ανάδοχος παραιτήθηκε από την από 06.08.2018 ένστασή της. 

17. Με την με αριθμό 43/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε 
δαπάνη 1.740.000,00 € ευρώ, για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον υπό έγκριση 
2ο ΑΠΕ του έργου η οποία διαβιβάσθηκε στο Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το με 
αριθμό 16998/22.01.2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ. 

18. Στην 87/2019 Πράξη του της 04/02/2019, το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει ως 
πρόωρη την υποβολή για προσυμβατικό έλεγχο σχεδίου σύμβασης της 1ηςΣυμπληρωματικής 
Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο 
προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση 2ουΑ.Π.Ε.) 

19. Με το με αριθμό 718/2019 (ΔΤΕΠΑ 69000 – 07/03/2019) έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει θετική γνώμη για την 
έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε. και τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί 
σύμφωνη γνώμη ή αποχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον έλεγχο. 

20. Με την υπ' αρ υπ'αρ. 733/15.03.2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Προϊσταμένης 
Αρχής) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις προϋποθέσεις που έθεσε η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής. 

21. Με την υπ' αρ υπ'αρ. 332/2019 Πράξη του το Ε΄ Κλιμάκιο, κρίνει ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω 
απρόβλεπτες περιστάσεις που δικαιολογούν τη σύναψη της εν θέματι Σ.Σ.Ε. 

22. Κατά της ως άνω Πράξης ασκήθηκε η από 07.05.2019 (ΑΒΔ 2490/08.05.2019) αίτηση ανάκλησης 
(συνεκδικασθείσα με αντίστοιχη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ).  

23. Επί της  από 07.05.2019 (ΑΒΔ 2490/08.05.2019) αίτηση ανάκλησης εξεδόθη η απόφαση 
1059/2019 του VI Τμήματος (Β Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία 
συντρέχουν μεν εν προκειμένω απρόβλεπτες περιστάσεις που δικαιολογούν τη σύναψη της εν 
θέματι Σ.Σ.Ε., αλλά  κωλύεται η υπογραφή της λόγω έλλειψης γεωτεχνικής μελέτης από την 
ΕΥΔΑΠ.  

24. Κατά της ως άνω Πράξης ασκήθηκε η από 14.08.2019 αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του 
Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης (συνεκδικασθείσα με αντίστοιχη αίτηση της αναδόχου 
εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ).  

25. Επί της  από 14.08.2019 αίτησης αναθεώρησης εξεδόθη η με αριθμό 1449/2019 πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης), η οποία κοινοποιήθηκε στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρεια Αττικής την 01/11/2019, σύμφωνα με την οποία κωλύεται 
η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα  
λόγω έλλειψης γεωτεχνικής μελέτης από την ΕΥΔΑΠ. 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων για την ολοκλήρωση των 
αντιπλημμυρικών έργων για την από τα ανάντη της Λ. Αθηνών περιοχή του Χαϊδαρίου και τη 
σύνδεση προς τον τελικό αποδέκτη (Κηφισό) και συγκεκριμένα: 
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• (α) Ορθογωνικό αγωγό μήκους 606,00 μέτρων και διατομής (α) 2,50x1,80 μήκους 455,00 μέτρων 
και (β). Ορθογωνικό αγωγό μήκους 2,00x2,00 μήκους 151,00 μέτρων, ο οποίος θα συνδέσει τον 
υφιστάμενο αγωγό επί της οδού Πύλου του Δήμου Χαϊδαρίου διατομής Ω 1,30/1,95 με τον 
υφιστάμενο ορθογωνικό αγωγό διατομής 4,00x2,00 στο ύψος της οδού Ιερού Λόχου του Δήμου 
Χαϊδαρίου. 

• (γ) Ορθογωνικό αγωγό μήκους 880,00 μέτρων και διατομής (α) 4,00χ2,00 μήκους 49,00 μέτρων 
και (δ) Ορθογωνικό αγωγό 2,70x2,50 μήκους 831,00 μέτρων ο οποίος θα συνδέσει τον υφιστάμενο 
αγωγό ορθογωνικής διατομής 4,00x2,00 στο ύψος της οδού Φαβιέρου (διαμορφωμένος κόμβος 
στο Παλατάκι) του Δήμου Χαϊδαρίου με το υφιστάμενο έργο συμβολής με τον αγωγό 4,00x3,00 στο 
ύψος της οδού Πατριάρχου Σεργίου του Δήμου Περιστερίου. 

        Αποδέκτης του συστήματος είναι ο κατασκευασμένος ορθογωνικός αγωγός 4,00x3,00 ο οποίος, 
από τη θέση του υφιστάμενου έργου συμβολής επί της Λ. Αθηνών στο ύψος περίπου της οδού 
Πατριάρχου Σεργίου του Δήμου Περιστερίου, οδεύει προς τα κατάντη κατά μήκος της (παλαιάς) 
οδού Καβάλας και στη συνέχεια διαμέσου της οδού Μαραθωνοκάμπου και της Λ. Αθηνών προς 
τον τελικό αποδέκτη (Κηφισό)  με διατομή 5,00x4,00.           

 Πρόκειται για έργο εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων όπως 
αυτά που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν έτος στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να 
θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της η Περιφέρεια Αττικής κινήθηκε 
άμεσα και ενεργοποίησε τα απαραίτητα τεχνικά έργα που σκοπούν στην αποφυγή της 
επανάληψης τέτοιων φαινομένων. 
 
 Γ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  
Ο  1οςΑ.Π.Ε. που εγκρίθηκε  με την υπ' αρ.186416/02.10.2018  Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:  

• Τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως προέκυψαν από ακριβέστερες επί τόπου 
μετρήσεις κατά την έναρξη της  κατασκευής του έργου. 

• Τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωσή του έργου, 
που συμπεριελήφθησαν στο 1οΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου και αφορούσαν την τμηματική διάτρηση 
οπών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της αντιστήριξης των πρανών του ορύγματος 
με πασσαλοσανίδες, καθώς και την μείωση της  τιμής εκσκαφής ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
βάθους 0-4,00 m σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες και βραχώδες, λόγω μη ύπαρξης των 
αντιστοίχων άρθρων   τιμολογίου  Γ/3.10.04.01  και Γ/3.11.04.01 στον προϋπολογισμό του έργου.  

• Με τον 1ο και εγκεκριμένο Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 3.544.815,23 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. επήλθε μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 21.200,44 €, δεν έγινε δε χρήση επί 
έλασσον δαπανών από κάποια ομάδα εργασιών προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες άλλης 
ομάδας. 
 
Δ. 2οςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α.Π.Ε.) – 1ηΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.). 
Δ.1 Νομοθετικό πλαίσιο – Περιεχόμενο - Λόγοι Σύνταξης 2ου  Α.Π.Ε.. 
Το  έργο διέπεται από τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής 
Δημοσίων Έργων» 
Δ.2 Περιεχόμενο 2ουΑ.Π.Ε. – 1ηςΣ.Σ.Ε. 
Δ. 2.1 Αρχική -Κυρίως Σύμβαση 
Η κύρια σύμβαση δεν τροποποιείται, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1οΑ.ΠΕ. με συνολική δαπάνη 
χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά αρχαιολογίας, απολογιστικά ΟΚΩ και ΦΠΑ σε ισοζύγιο με τον 1° 
Α.Π.Ε. ήτοι 3.544.815,23 € 
Ο  2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών στην 
Αρχική Σύμβαση του έργου, όπως προέκυψαν από ακριβέστερες   επί τόπου μετρήσεις μετά την 
έναρξη της  κατασκευής του έργου. 
 
Δ.2.1.1.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ουΑ.Π.Ε. 
Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού τμήματος, την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελεσμένων 
εργασιών και την, προ της αλλαγής της  όδευσης του αγωγού, ακριβέστερη προμέτρηση των 
υπολοίπων εργασιών,  προέκυψαν  αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών σε σχέση με τις 
εργασίες του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.  
Πιο Αναλυτικά:  
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Στην  ΟΜΑΔΑ Α’: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ , 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, 
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. Πιο 
συγκεκριμένα, προκύπτει  μείωση των ποσοτήτων των εργασιών των μέτρων σήμανσης στις 
πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης Ρ-52α + Π-78 (Α.Τ.1), στη χρήση εργοταξιακών  στηθαίων 
(Α.Τ.8) και το πλέγμα σήμανσης (Α.Τ.10), αύξηση στην  ποσότητα των προσωρινών γεφυρώσεων 
(Α.Τ.10),  μείωση της  ποσότητας συγκολλητικής επάλειψης   (Α.Τ.23),  αύξηση ης ποσότητας  
ασφαλτικής στρώσης βάσης (Α.Τ.24) , καθώς και αύξηση στην  ποσότητα των επιχώσεων 
(Α.Τ.26). 
Στην ΟΜΑΔΑ Β’ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ- 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, προκύπτει αύξηση στην  ποσότητα των επιπέδων ξυλοτύπων  (Α.Τ.33)  και 
στους επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος   (Α.Τ.46) , μείωση της  ποσότητας  της μόνωσης με 
ασφαλτική επάλειψη (Α.Τ.50) και  αύξηση στην  ποσότητα των μόνωσης με πλάκες εξηλλαγμένης 
πολυστερίνης   (Α.Τ.59)  . 
Στην ΟΜΑΔΑ Γ’ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , δεν  προκύπτει μεταβολή ποσοτήτων. 
Τέλος, στην ΟΜΑΔΑ Ν.Τ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΩΡΓΙΚΩΝ  προκύπτει αύξηση  της ποσότητας της 
κρουστοπεριστροφικής διάτρησης   οπών ( Ν.Τ. 1).  
 
Δ.2.1.2  ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και Ν.Τ εργασιών για την Αρχική Σύμβαση  προκύπτουν:  
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
ΟΜΑΔΑ Α’: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ , 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, 
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. 
Στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.  
του έργου κατά 833,00  €, η οποία οφείλεται   στην επιμέτρηση ποσοτήτων των εκτελεσμένων 
εργασιών και   στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών.  Ειδικότερα η επί πλέον 
δαπάνη ανέρχεται σε 71.182,40  € και η επί έλασσον ανέρχεται σε 72.015,40 €  και συγκεκριμένα 
προκύπτουν: 

 Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ: 11, 24, 26   συνολικής δαπάνης  71.182,40 €  .   

            • Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ.: 1 , 8, 10, 23   συνολικής δαπάνης 

72.015,40 € . 
               Σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της ομάδας , στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει αύξηση  
δαπάνης κατά 54,40  €.  
ΟΜΑΔΑ Β’ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ- 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.  
               Στον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει αύξηση  δαπάνης  σε σχέση με τις εργασίες του εγκεκριμένου 
1ου Α.Π.Ε.  του έργου κατά 37.572,00  €, η οποία οφείλεται   στην επιμέτρηση ποσοτήτων των 
εκτελεσμένων εργασιών και   στην ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών.  
Ειδικότερα η επί πλέον δαπάνη ανέρχεται σε € 44.547,00 και η επί έλασσον ανέρχεται σε € 
6.975,00 και συγκεκριμένα προκύπτουν: 
• Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου με Α.Τ: 33, 46, 59   συνολικής δαπάνης 
44.547,00 € .   
• Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων στο  άρθρο τιμολογίου με Α.Τ.: 50   συνολικής δαπάνης   
6.975,00 €.  
               Σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της ομάδας, στον 2οΑ.Π.Ε. προκύπτει ομοίως  
αύξηση  δαπάνης κατά  37.572,00  €, αφού η δαπάνη της ομάδας εργασιών στον 1ο εγκεκριμένο 
Α.Π.Ε. ήταν σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη .  
ΟΜΑΔΑ Γ’ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.  
               Η δαπάνη της ομάδας είναι σε ισοζύγιο τόσο  1οεγκεκριμένο Α.Π.Ε  όσο και με την 
συμβατική δαπάνη του έργου. 
ΟΜΑΔΑ Ν.Τ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ.   
• Στον 2οΑ.Π.Ε. προκύπτει αύξηση  δαπάνης της Ν.Τ. 1 σε σχέση με τις εργασίες του 
εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε.  του έργου κατά 21.484,26,   η οποία οφείλεται   στην επιμέτρηση 
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ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών.  Η δαπάνη του Ν.Τ. 1 στον 2ο Α.Π.Ε., μετά την εφαρμογή 
του ΓΕ & ΟΕ.  ανέρχεται στο ποσό των 138.971,27 € και θα καλυφθεί από το κονδύλι των 
απροβλέπτων. 
• Στον 2οΑ.Π.Ε. οι δαπάνες των Ν.Τ.1,   μετά την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ.  ανέρχεται στο 
ποσό των 7.301,84 €, ήτοι σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε και  με ισόποση μείωση της σύμβασης. 
• Στον 2οΑ.Π.Ε. οι δαπάνες των Ν.Τ.2   μετά την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ.  ανέρχεται στο 
ποσό των 9.795,30  €, ήτοι σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε και  με ισόποση μείωση της σύμβασης. 
Με τον 2ο Α.Π.Ε. δεν προκύπτει χρήση επί έλασσον δαπανών. 
 
Δ.2.1.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ. 
Ανά  ομάδα εργασιών :   
ΟΜΑΔΑ Α’: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ , 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, 
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ.  
             Προκύπτει αύξηση της δαπάνης στον 2οΑ.Π.Ε., (με την εφαρμογή της έκπτωσης χωρίς την 
εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 54,40  €,  ή ποσοστό (54,40 / 
1.451.337,60 =  0,004%), η  οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων του έργου. 
ΟΜΑΔΑ Β’ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ- 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.        
              Προκύπτει αύξηση  της δαπάνης στο 2οΑ.Π.Ε. σε σχέση με τη συμβατικής δαπάνης κατά 
37.572,00  €, (με την εφαρμογή της έκπτωσης χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ & ΟΕ) ή ποσοστό 
(37.572,00  / 460.326,75 =)  8,15%, η  οποία θα καλυφτεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων του 
έργου. 
ΟΜΑΔΑ Γ’ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 
               Η δαπάνη της ομάδα στον 2οΑ.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη στο ποσό 
των 40.052,62 
• Η δαπάνες των Νέων Τιμών  θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων. 
• Η δαπάνη των απροβλέπτων μειώνεται στο ποσό των 23.901,92 € 
• Η δαπάνη των εργασιών  συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων  μειώνεται κατά 
17.097,13 € ποσοστό (17.097,13 / 2.510.298,36 =)  0,68%, 
               Στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. η δαπάνες των απολογιστικών και της αναθεώρησης 
παραμένουν αμετάβλητες σε ότι αφορά την Αρχική Σύμβαση του έργου. 
 Σε ό,τι αφορά την Αρχική Σύμβαση του έργου το σύνολο της δαπάνης του είναι σε ισοζύγιο 
με τον εγκεκριμένο 1οΑ.Π.Ε. του έργου,  ενώ   μειώνεται κατά 21.200,44 € ποσοστό (21.400,44/ 
3.566.015,67 = 0,59%) σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του .  
 Στον 2οΑ.Π.Ε  δεν προκύπτει χρήση των επί έλλατον δαπανών προκείμενου να 
εκτελεστούν εργασίες σε άλλες ομάδες.  
 
 
Δ.2.2   1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ (Σ.Σ.Ε.).  
Η 1η Σ.Σ.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών, των οποίων η 
ανάγκη προέκυψε μετά την έναρξη εκτέλεσης του έργου και κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω 
άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου.  
Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008, στοιχειοθετείται 
η εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση, οι οποίες 
δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια Σύμβαση. 
Ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις:  
                α) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά 
συναφθείσα σύμβαση. Η συνδρομή της επίμαχης προϋπόθεσης δεν αμφισβητείται εν προκειμένω. 
               β) Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση 
του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία συμβατικά τεύχη (μελέτες, 
γενική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ).  
                γ) Δεν μπορούν Τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς 
να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είτε παρά τη δυνατότητα 
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διαχωρισμού, τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται 
εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, 
αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή 
υπερσυμβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται καθόλου, ή προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται 
κατά τρόπο διαφορετικό. Η συνδρομή της επίμαχης προϋπόθεσης δεν αμφισβητείται εν 
προκειμένω. 
Ως απρόβλεπτες δε περιστάσεις θεωρούνται αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν 
ανάγονται στο χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης και παρότι η μελέτη (οριστική ή 
προμελέτη) με βάση την οποία προσδιορίσθηκε το τελικό αντικείμενο του έργου, υπήρξε πλήρης 
και ακριβής, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα υε τους κανόνες της 
ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής και να ενταχθούν στο αρχικό έργο και τη συναφθείσα σύμβαση 
(Ελ. Συν. τμ. Μειζ. Επταμ. Συνθ. 3205/2011). Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως 
«συμπληρωματικές εργασίες» οφειλόμενες σε απρόβλεπτα γεγονότα εκείνες που αφορούν σε 
επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του έργου ή στη βελτίωση της ποιότητας του ή οφείλονται σε 
έλλειψη επιμέλειας της αναθέτουσας, αρχής. (βλ. Πράξ. Ε’ Κλιμ. 259, 355/2008, 228/2009), 
Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω εργασίες αφορούν τις εργασίες κρουστοπεριστροφικής διάτρησης 
οπών   διαμέτρου Φ401mm .  
 Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου περιλαμβάνει αποκλειστικά  τις  δαπάνες για την 
εργασία της κρουστοπεριστροφικής διάτρησης  οπών διαμέτρου Φ401mm προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος του αγωγού με πασσαλοσανίδες, 
εργασία η οποία προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. 
 
Δ.2.2.1 ΚΡΟΥΣΤΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ  ΟΠΩΝ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ401 M.M.  
Αιτιολόγηση 
Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 3669/2008, μετά την 
ανάθεση του έργου και κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, προέκυψαν νέες 
απρόβλεπτες εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου του 
έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση. Οι 
συμπληρωματικές αυτές εργασίες προέκυψαν διότι μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Η ανάδοχος εταιρεία ανταποκρινόμενη στις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις της, προχώρησε, 
εμπρόθεσμα, στην υποβολή προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και τις λοιπές αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και άλλων οργανισμών (ΟΚΩ, ΤΡΟΧΑΙΑ, κλπ), όλων των 
απαιτούμενων από την σύμβαση εγγράφων, των απαιτούμενων μελετών (κυκλοφοριακών, 
σήμανσης, στατικών, υδραυλικών κλπ), προκειμένου περαιτέρω, μετά την έγκρισή τους, να 
καταστεί δυνατή η νόμιμη και εμπρόθεσμη έναρξη και εκτέλεση  των εργασιών του έργου. Οι 
εγκρίσεις των ανωτέρω μελετών καθυστέρησαν χωρίς ευθύνη της αναδόχου και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και η έναρξη των εργασιών του έργου κατέστη δυνατή την 05.03.2018. 
Από την έναρξη των εργασιών, και μετά από την χορήγηση της άδειας τομής οδοστρώματος από 
την υπ’ αριθμ. Α111350 (αριθμ. πρωτ. 2028/28.02.2018) άδεια τομής οδοστρώματος από την 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 
από την Ανάδοχο εταιρεία ερευνητικές τομές  κατά μήκος και πλάτος της όδευσης του προς 
κατασκευή αγωγού. Με τις παραπάνω ερευνητικές τομές διαπιστώθηκε ότι τα επίσημα σχέδια που 
έχουν χορηγηθεί στην Ανάδοχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ο.Κ.Ω., στα οποία αποτυπώνεται η 
χάραξη του αγωγού και η πορεία των δικτύων τους, δεν συμφωνούν με την επί τόπου 
πραγματικότητα των σημείων διέλευσης των εν λόγω δικτύων. 
Συγκεκριμένα: 
           Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 90950/11.05.2018 έγγραφό της η Ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι: «Από την έναρξη των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές 
τομές  κατά μήκος και κατά πλάτος της όδευσης του προς κατασκευή αγωγού.  Με τις παραπάνω 
ερευνητικές τομές διαπιστώθηκε ότι, τα επίσημα σχέδια που είχαν χορηγηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες Ο.Κ.Ω., τόσο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 
του έργου, όσο  και στην ανάδοχο εταιρεία πριν από την έναρξη των εργασιών, στα οποία 
αποτυπώνεται η πορεία των δικτύων ΟΚΩ, δεν συμφωνούν με την επί τόπου πραγματικότητα των 
σημείων διέλευσης των εν λόγω δικτύων.  
Πιο συγκεκριμένα: 
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• Eντός του υπό κατασκευή ορύγματος και στις ΧΘ 2+778,50 και 2+781,00,  βρέθηκαν 
κάθετες  διαβάσεις, χαμηλής, μεσαίας και αγωγού υψηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ., με απόκλιση 30,00 
μ.μ. περίπου από τις θέσεις που αναφέρονται στα σχέδια που έχουν χορηγηθεί από την 
συγκεκριμένη υπηρεσία.  
• Στα χορηγούμενα από την ΕΥΔΑΠ σχέδια, αποτυπώνεται υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης 
Φ600 ο οποίος, τόσο στην αρχή του έργου, (ΧΘ 2+681,60), όσο και σε όλο το μήκος του προς 
κατασκευή αγωγού, αποτυπώνεται εντός του εύρους του παρακείμενου πεζοδρομίου οδεύοντας 
παράλληλα προς τον υπό κατασκευή αγωγό, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην κατασκευή 
του. Στην πραγματικότητα όμως ο εν λόγω αγωγός αποκλίνει της ανωτέρω πορείας του και 
εισέρχεται εντός του υπό κατασκευή αγωγού από την ΧΘ 2+789,25 έως και πέραν της ΧΘ 
2+914,00.  
• Επιπροσθέτως, στα χορηγούμενα από την ΕΥΔΑΠ σχέδια, παρουσιάζεται υφιστάμενος 
αγωγός ακάθαρτων Ω70/105, ο οποίος αποτυπώνεται να διασχίζει κάθετα το όρυγμα του αγωγού 
του έργου στην ΧΘ 2+759,50 οδεύοντας παράλληλα προς αυτόν και εκτός του ορύγματος. Στην 
πραγματικότητα  ωστόσο διαπιστώθηκε, ότι η όδευσή του εν λόγω αγωγού διέρχεται εντός του υπό 
κατασκευή αγωγού έως την ΧΘ 2+914,00. 
• Περαιτέρω και επιπροσθέτως, στα χορηγούμενα από την ΕΥΔΑΠ σχέδια αποτυπώνεται 
υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης Φ500, ο οποίος διέρχεται καθέτως και εντός του υπό κατασκευή 
αγωγού του έργου στην ΧΘ 2+876,00. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι 
δεν καθίσταται εφικτή η συνέχιση των εργασιών μετά την ΧΘ 2+789,25, εάν δεν μετατοπιστούν οι 
αγωγοί ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Φ600 (ΧΘ 2+681,60) και Φ500 (ΧΘ 2+876,00), καθώς και τα δίκτυα 
της ΔΕΗ (ΧΘ 2+778,50) και (2+781,00)».  
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100274/23.05.2018 έγγραφό της η Ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι: «Με πρόσθετες ερευνητικές τομές, που εκτελέστηκαν κατά μήκος και 
πλάτος της όδευσης του ορύγματος του προς κατασκευή αγωγού στις ΧΘ : 2+957,00, 3+146,00,  
3+216,00, 3+216,00, 3+308,00, 3+377,00, 3+457,00, διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός ύδρευσης της 
ΕΥΔΑΠ Φ600 βρίσκεται εντός του ορύγματος στις ΧΘ : 2+957,00, 3+146,00,  3+216,00, 3+216,00, 
3+308,00, 3+377,00, και εκτός ορύγματος στη ΧΘ:  3+457,00. Επομένως, ο εν λόγω αγωγός θα 
πρέπει να μετατοπιστεί σε μήκος 460,00 μμ περίπου, από την  ΧΘ: 2+957,00 έως την  ΧΘ: 
3+457,00.             
Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός ακαθάρτων Ω70/105 βρίσκεται εντός του ορύγματος 
στις ΧΘ : 2+957,00, 3+146,00,  3+216,00, 3+216,00, 3+308,00, 3+377,00, 3+457,00 και επομένως, 
θα πρέπει να μετατοπιστεί σε μήκος 500,00 μμ περίπου, από την  ΧΘ: 2+957,00  έως την  ΧΘ:  
3+457,00».  
Ακολούθως, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με τα με αριθμό 90950/18.05.2018, 78202/18.5.2018 και 
93877/30.05.2018 έγγραφα της ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους φορείς (Διεύθυνση Δικτύου 
Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου, ως έχοντες τη σχετική αρμοδιότητα, να 
εξετάσουν και να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14782/19.07.2018 έγγραφό της η Διεύθυνση Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ 
αποδέχθηκε να αναλάβει τις εργασίες μετατόπισης των διαβάσεων μέσης και χαμηλής τάσης, για 
την δε διάβαση υψηλής τάσης, μετά και από κοινή σύσκεψη των υπηρεσιών (Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και ΔΕΔΗΕ) με συμμετοχή της αναδόχου εταιρείας, αποφασίστηκε τοπική 
τροποποίησης των διαστάσεων του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων στο ύψος της οδού 28ης 
Οκτωβρίου λόγω της ύπαρξης του εν λόγω αγωγού υψηλής τάσης. 
Η Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ με το με αριθμό 11902/06.06.2018 έγγραφο της, 
ενημέρωσε την Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι είναι ανέφικτη η μετατόπιση του δικτύου της, με 
εξαίρεση την απότμηση του υπάρχοντος φρεατίου επίσκεψης στη Χθ 2+759 εργασία που έχει ήδη 
εκτελεστεί, και ότι πρέπει να εξεταστεί εναλλακτική λύση με αλλαγή της χάραξης του υπό 
κατασκευή αγωγού και μετακίνηση του σε άλλη θέση. Την εν λόγω θέση της περί μη δυνατότητας 
μετατόπισης των δικτύων της και εξέτασης αλλαγής της χάραξης του αγωγού, δεν είχε 
γνωστοποιήσει ή επισημάνει η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ τόσο στα επίσημα σχέδια που είχαν 
χορηγηθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου, 
όσο  και στην ανάδοχο εταιρεία πριν από την έναρξη των εργασιών, παρότι όφειλε να γνωρίζει τις 
θέσεις των δικτύων της, τις τροποποιήσεις τους και την δυνατότητα μετατόπισής τους. 
Επομένως εν κατακλείδι, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.11902/06.06.2018 έγγραφο της διεύθυνσης 
δικτύων της ΕΥΔΑΠ προς τη Διευθύνουσα υπηρεσία, ο αγωγός ακαθάρτων Ω70/105 ο οποίος 
βρίσκεται εντός του ορύγματος του υπό κατασκευή αγωγού του έργου στις ΧΘ : 2+760,00, 
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2+957,50, 3+146,00,  3+216,00, 3+308,00, 3+377,00, 3+457,00 μήκους 700,00 μ.μ. περίπου, είναι 
αδύνατον να μετατοπιστεί από τη ΧΘ : 2+760,00 έως την ΧΘ : 3 +457,00 και επομένως, ο υπό 
κατασκευή αγωγός (2,70*2,50) σε όλο το ανωτέρω μήκος αλλά επιπροσθέτως και ως το τέλος του 
1ουτμήματος έως την οδό Φαβιέρου στη ΧΘ : 3 +540,00 δεν δύναται να κατασκευασθεί.  
Δεδομένης της άρνησης της διεύθυνσης δικτύων της ΕΥΔΑΠ για μετατόπιση του αγωγού 
ακαθάρτων Ω70/105, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100274/05.06.2018 
έγγραφό της, ζήτησε  από την Ανάδοχο εταιρεία να εξεταστεί η δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης  
της όδευσης  και κατασκευής του αγωγού από την δεύτερη (2η) λωρίδα κυκλοφορίας της 
Λεωφόρου Αθηνών στην απέναντι τρίτη (3η) λωρίδα κυκλοφορίας. Εξυπακούεται ότι προς 
εξυπηρέτηση των εργασιών, (κυκλοφορία φορτηγών, μηχανημάτων, προσωπικού, κλπ), αντί της 
ήδη καταληφθείσας, πρώτης (1ης) λωρίδας κυκλοφορίας,  με την ζητούμενη αλλαγή κατεύθυνσης 
της όδευσης, θα καταληφθεί και η τέταρτη (4η) λωρίδα κυκλοφορίας της οδού. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 134/07.06.2018 έγγραφό της η Ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι : «Μετά από έλεγχο, τόσο των επίσημων σχεδίων που έχουν χορηγηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ο.Κ.Ω. και συγκεκριμένα από την ΕΥΔΑΠ, όσο και της 
οριζοντιογραφίας της συνταχθείσας από την ΕΥΔΑΠ μελέτης του έργου, στοιχεία στα οποία 
αποτυπώνεται η χάραξη του υπό κατασκευή αγωγού και η πορεία των δικτύων ΟΚΩ, σε 
συνδυασμό με τις ερευνητικές τομές που εκτελέστηκαν στις υπό κατάληψη λωρίδες κυκλοφορίας, 
διαπιστώθηκε, ότι σε όλα τα δίκτυα δεν απεικονίζεται η πραγματικότητα σε ότι αφορά τα σημεία 
διέλευσης των δικτύων ΟΚΩ,  ωστόσο αυτά δείχνουν πλέον να οδεύουν κατά μήκος της 1ης  και 
2ης  λωρίδας, αφήνοντας ελεύθερες εμποδίων την 3η και  4ηλωρίδες κυκλοφορίας. Επομένως 
σύμφωνα με τα εν λόγω σχέδια και στοιχεία, στις ως άνω 3η και 4ηλωρίδες κυκλοφορίας δεν 
διαφαίνονται εμπόδια τα οποία να περιορίζουν την αλλαγή της όδευσης του υπό κατασκευή αγωγού 
ομβρίων. Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι η αλλαγή της όδευσης του αγωγού (2,70Χ2,50), 
από την ΧΘ: 2+760,00  έως την  ΧΘ:  3+540,00 στην 3ηκαι 4η λωρίδες κυκλοφορίας, είναι εφικτή 
και παράλληλα αποτελεί τη μόνη λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο του θέματος». 
Επιπροσθέτως και κατόπιν συνεννοήσεων με τους μελετητές της Αναδόχου εταιρείας, 
διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού στην 3η  και 4η  λωρίδες κυκλοφορίας είναι 
εφικτή και δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην λειτουργικότητα του έργου. 
Η μελέτη του έργου είχε λάβει υπόψη της τους αγωγούς ΟΚΩ που κατασκευάστηκαν από άλλους 
φορείς κατασκευής, και προέβλεπε, για την εκτέλεση του έργου, τη μετακίνηση τους σε άλλες 
θέσεις, διότι, δεν υπήρχε χώρος για να κατασκευαστούν οι συμβατικές εργασίες της εν λόγω 
εργολαβίας. Για το λόγο αυτό προέβλεπε δαπάνη απολογιστικών για τη μετακίνηση των αγωγών. 
Μετά την ανάθεση του έργου και κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι φορείς κατασκευής των 
προαναφερόμενων αγωγών ενημέρωσαν την Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι είναι αδύνατη η 
κατάργηση και η μετακίνηση τους σε άλλες θέσεις εντός του καταστρώματος της οδού, γεγονός 
που δεν ήταν γνωστό κατά την ανάθεση του έργου, και την υπογραφή της σύμβασης. 
Επομένως, λόγω της ύπαρξης και για την αποφυγή των ανωτέρω δικτύων – εμποδίων, προέκυψε  
η αναγκαιότητα της αναγκαστικής τροποποίησης της υπάρχουσας μελέτης, με αλλαγή της όδευσης 
του αγωγού ομβρίων και μεταφορά του μετώπου των εργασιών στην 3η και 4η  λωρίδα 
κυκλοφορίας της Λεωφ. Αθηνών.   
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Διευθύνουσα υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 111134/12.06.2018 
έγγραφό της έδωσε άμεσες εντολές στην Ανάδοχο εταιρεία να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
•    Στη σύνταξη και υποβολή στατικής μελέτης για την προσαρμογή του ήδη κατασκευασθέντος 
τμήματος του αγωγού στην τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας. 
• Στη σύνταξη υδραυλικής μελέτης για την ανωτέρω προσαρμογή. 
•      Στη διενέργεια ερευνητικών τομών στο τμήμα της νέας όδευσης του αγωγού. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 173204/11.09.2018 έγγραφό της η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την 
υδραυλική και την στατική μελέτη της αλλαγής της όδευσης από την 2ηστην 3η  λωρίδα 
κυκλοφορίας του αγωγού που κατασκευάζεται επί της Λεωφόρου Αθηνών  στα πλαίσια του έργου 
του θέματος,  καθώς και την υδραυλική και την στατική μελέτη  της αλλαγής της διατομής του 
παραπάνω αγωγού στο σημείο διάβασης της υψηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ. 
Με την από 13.09.2018 απόφαση (17η συνεδρίαση, 21οθέμα), το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Π.Α), γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της μελέτης και της 
αλλαγής  της όδευσης του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήριου 
αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου 
μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», προσαρμογής, στατικά και υδραυλικά, του ήδη 
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κατασκευασμένου  στην 2ηλωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αθηνών τμήματος, με το υπό 
κατασκευή στη νέα όδευση τμήμα και τροποποίησης των διαστάσεων του υπό κατασκευή αγωγού 
ομβρίων στο ύψος της οδού 28ης Οκτωβρίου λόγω της ύπαρξης αγωγού υψηλής τάσης της 
ΔΕΔΔΗΕ.   
Περαιτέρω η Διευθύνουσα υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 171377/19.09.2018 έγγραφό της 
έδωσε άμεσες εντολές στην Ανάδοχο εταιρεία να προβεί στις ακόλουθες πρόσθετες ενέργειες: 
• Στη σύνταξη και υποβολή νέας κυκλοφοριακής μελέτης με κατάληψη των δυο αριστερών 
λωρίδων κυκλοφορίας (3ης και 4ης). 
• Στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης η οποία θα αφορά τη νέα όδευση του αγωγού. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 198795/12.10.2018 έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε 
την αιτούμενη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία νέα κυκλοφοριακή μελέτη με κατάληψη της 3ηςκαι 
4ηςλωρίδων κυκλοφορίας, λόγω της αλλαγής της όδευσης του αγωγού.  
Επιπροσθέτως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 202433/17.10.2018 έγγραφό της, η ανάδοχος 
εταιρεία υπέβαλε την αιτούμενη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία γεωτεχνική μελέτη, στην οποία 
αναφέρονται οι συνθήκες υπεδάφους στη 3ηκαι 4ηλωρίδες κυκλοφορίας επί της Λεωφόρου 
Αθηνών, όπου, μετά και  την αλλαγή της όδευσης του, θα κατασκευαστεί ο  αγωγός ομβρίων του 
έργου του θέματος. 
Από την γεωτεχνική μελέτη που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία, η οποία αφορούσε στις συνθήκες 
του υπεδάφους κατά μήκος του όλου τμήματος της νέας όδευσης του αγωγού, διαπιστώθηκε ότι 
δεν ήταν δυνατή η συμβατική και υποχρεωτική κατασκευή αντιστήριξης των πρανών του 
ορύγματος με πασσαλοσανίδες (Α.Τ.30,31,32), λόγω αδυναμίας έμπηξης των εν λόγω 
πασσαλοσανίδων με τον προβλεπόμενο συμβατικό τρόπο έμπηξής τους. Πιο συγκεκριμένα, 
δεδομένης της σύστασης του εδάφους, του μεγάλου πλάτους του ορύγματος (4,30 μ) και του 
μεγάλου βάθους εκσκαφής (4,20 μ κατά μ.ο.), σε συνδυασμό με τα παραπλήσια του ορύγματος 
μεγάλα φορτία από την κίνηση των διερχομένων βαρέων οχημάτων επί της Λεωφόρου  Αθηνών, 
την κίνηση εντός του εργοταξίου πλησίον της διαχωριστικής νησίδας και του αντίθετου ρεύματος 
κυκλοφορίας, των βαρέων εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων της Αναδόχου εταιρείας, 
καθίσταται αδύνατη η  κατασκευή του εν λόγω  τμήματος του αγωγού ομβρίων χωρίς την χρήση 
πασσαλοσανίδων αντιστήριξης των πρανών˙ και για το λόγο αυτό η εργασία αυτή προβλέπεται 
στην εγκεκριμένη  μελέτη του έργου.  Όμως στο παραπάνω  τμήμα της νέας όδευσης του αγωγού 
διαπιστώθηκε επιπροσθέτως, ότι η σκληρότητα και ιδιαιτέρως η σύσταση των βραχωδών εδαφών, 
ήταν πολύ μεγαλύτερη του συνήθους. Αυτό  δεν επηρέαζε την τιμή των άρθρων των εκσκαφών, 
διότι η ανάδοχος εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να προβεί σε αυτές ανεξαρτήτως της αντοχής 
των πετρωμάτων. Όμως, μετά και από δοκιμές έμπηξης των πασσαλοσανίδων που 
πραγματοποιήθηκαν από την Ανάδοχο εταιρεία, παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την 
συμβατική μέθοδο έμπηξής τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με 
δικτυωτή μπούμα καθώς και με ανάλογο πασσαλοεμπήκτη, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο του 
αναμενόμενου σε σχέση με την πρόβλεψη της μελέτης ποσοστό βράχου σε ορισμένα σημεία, αλλά 
και δεδομένης της μη ομοιογενούς ανθεκτικότητας των πετρωμάτων, τα οποία εμφάνισαν σημειακά 
πυκνώσεις ιδιαίτερης σύστασης (γρανιτικά - κροκαλοπαγή), διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η 
έμπηξη των πασσαλοσανίδων αντιστήριξης των πρανών του ορύγματος με την συμβατική μέθοδο 
αλλά θα πρέπει να προηγηθεί εργασία προδιάτρησης των οπών,  ως καταλληλότερη  δε μέθοδος 
ενδείκνυται η κρουστοπεριστροφικής προδιάτρησης των οπών έμπηξής τους.  Η εν λόγω εργασία 
είναι απρόβλεπτη, διότι η μελέτη του έργου, λόγω της αλλαγής της όδευσης του υπό κατασκευή 
αγωγού, δεν ήταν δυνατόν να εντοπίσει την έκταση και την τμηματική διασπορά των πιο 
ανθεκτικών πετρωμάτων στο βραχώδες έδαφος της νέας όδευσης, ούτε και την σκληρότητα και 
σύσταση των εν λόγω βραχωδών εδαφών και επομένως η εν λόγω εργασία καθίσταται  αναγκαία 
για την περαιτέρω έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.  
Τα πιο πάνω γεγονότα περί αδυναμίας μετακίνησης των αγωγών ακαθάρτων και των νέων 
συνθηκών  του υπεδάφους στη νέα όδευση του αγωγού, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου, όση επιμέλεια και αν καταβλήθηκε. Η 
μελέτη ως όφειλε, έλαβε υπόψη της την ανακατασκευή των αγωγών και για το λόγο αυτό στη 
σύμβαση προβλεπόταν η μετακίνηση τους με δαπάνη απολογιστικών εργασιών ή και μέσω ήδη 
εγκεκριμένου υποέργου. Δηλαδή, η μελέτη και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης εκπονήθηκαν 
σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης και επιστήμης και λήφθηκαν υπόψη όλα τα δεδομένα 
που υπήρχαν κατά την εκπόνηση τους. Επιπλέον, η μη δυνατότητα μετατόπισης των αγωγών δεν 
ήταν γνωστή ούτε κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου και υπογραφής της σύμβασης, ούτε 
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μπορούσε και να προβλεφθεί, διότι, α) αφενός προβλεπόταν δαπάνη απολογιστικών μετατόπισης 
τους στη σύμβαση και στο εγκεκριμένου υποέργου και β) δεν υπήρξε  ενημέρωση από τις 
υπηρεσίες των φορέων κατασκευής των αγωγών για τροποποιήσεις του δικτύου τους, αντιθέτως 
όπως προελέχθη, στα επίσημα σχέδια τα οποία χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ο.Κ.Ω., 
τόσο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου, όσο  
και στην ανάδοχο εταιρεία πριν από την έναρξη των εργασιών, αποτυπώνεται πορεία των δικτύων 
τους, η οποία δεν συμφωνεί με την επί τόπου πραγματικότητα των σημείων διέλευσης των εν λόγω 
δικτύων. Οι Συντάξαντες τη μελέτη του έργου και η Ανάδοχος εταιρία κατά την ανάθεση της 
σύμβασης, προέβησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της μελέτης 
μετατόπισης των αγωγών ακαθάρτων και προέβησαν στην εκπόνηση σχεδίων και 
οριζοντιογραφιών για την τροποποίηση των δικτύων. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του φορέα κατασκευής 
της ΕΥΔΑΠ, εκ των υστέρων και μετά την έναρξη των εργασιών, ενημέρωσαν ότι είναι ανέφικτη η 
μετατόπιση των δικτύων τους, γεγονός που δεν μπορούσε να διαπιστωθεί - όση επιμέλεια και να 
καταβαλλόταν - από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης, καθώς και περαιτέρω από την ανάδοχο εταιρία. Οι λόγοι δε που αναφέρονται στα 
πιο πάνω έγγραφα των φορέων κατασκευής των δικτύων (ΕΥΔΑΠ) δεν ήταν δυνατό να 
προβλεφθούν κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης ούτε και κατά τα χρόνο δημοπράτησης και 
ανάθεσης της σύμβασης.  Ως εκ τούτου δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια και αν 
καταβαλλόταν υπό τα υπάρχοντα δεδομένα, ότι ήταν αδύνατη η μετακίνηση τους. Δηλαδή, κατά το 
χρόνο δημοπράτησης και ανάθεσης της σύμβασης οι πιο πάνω λόγοι ήταν αδύνατο να 
προβλεφθούν και να εντοπιστούν στο πλαίσιο της έρευνας των επί τόπου συνθηκών του εν λόγω 
έργου, αφού για να εντοπιστούν όλα τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία κατέστησαν εκ των υστέρων 
αδύνατη τη μετατόπιση των αγωγών, θα έπρεπε να γίνουν εργασίες εκσκαφών στο σύνολο του 
μήκους έργου, πράγμα που δεν ήταν δυνατό να συμβεί δεδομένου και του τεράστιου 
κυκλοφοριακού φόρτου της Λεωφόρου Αθηνών. Επομένως δεδομένης της αδυναμίας μετατόπισης 
των αγωγών που ανέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι αδύνατο να εκτελεστούν 
οι εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ που προβλέπονταν-αρχικώς στη μελέτη και τον προϋπολογισμό του 
έργου μέσω των απολογιστικών ή του εγκεκριμένου υποέργου.  
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι εργασίες αυτές κατέστησαν απολύτως αναγκαίες 
κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό "περιγράφεται στην αρχική, σύμβαση, προδήλως 
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, αφού οφείλονται σε πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν θα 
μπορούσαν να προβλεφθούν ούτε κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης, ούτε κατά τον χρόνο 
κατάρτισης της αρχικής σύμβασης και στα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία, με όση 
προσπάθεια και αν καταβλήθηκε ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια τους, αντικειμενικά και 
λόγω της φύσης τους, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και ως εκ τούτου να ενταχθούν στο αρχικό 
έργο και τη συναφθείσα κύρια σύμβαση. Επιπροσθέτως αναφέρεται, όπως αποδείχτηκε και 
συνάγεται ότι είναι εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την κατασκευή της κύριας 
σύμβασης αφού χωρίς αυτές είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος. 
Συνακόλουθα, οι εργασίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, δεν 
μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να 
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, ενώ δεν συνιστούν επέκταση του 
τεχνικού και φυσικού αντικείμενου της και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου, αλλά εξασφαλίζουν την εκτέλεση του διότι, μόνο με τις νέες αυτές εργασίες είναι δυνατή 
η κατασκευή των αγωγών ομβρίων όπως αυτή προβλέπεται στη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη 
του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι αδύνατη η συνέχιση των εργασιών ενώ επισημαίνεται 
ότι το έργο αφορά αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει αντιμετωπίσει 
στο πρόσφατο παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και άπτεται άμεσα του δημοσίου 
συμφέροντος και της δημόσιας υγείας δεδομένου ότι η συγκεκριμένη σημαντική οδική αρτηρία δεν 
διαθέτει υπάρχουσα αντιπλημμυρική προστασία. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία δρομολόγησε τη  σύναψη της 1ης  Σ.Σ.Ε., στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι προαναφερθείσες εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μεν 
στο αρχικά ανατεθέν έργο, κατέστησαν όμως αναγκαίες και επείγουσες εξαιτίας περιστάσεων οι 
οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν ούτε κατά την εκπόνηση των μελετών, ούτε κατά το 
χρόνο υπογραφής της αρχικής σύμβασης και παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο εκτέλεσης του 
έργου. Συντρέχουν, επομένως σωρευτικά οι λόγοι, όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 57 παρ, 
1 του ν. 3669/2008 και έχουν ερμηνευτεί από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη 
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σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών. Προς τούτο υπεβλήθη στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
σχέδιο της οικείας Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.). 
 
Δ.2.2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του 2ου Α.Π.Ε. & της 1ηςΣ.Σ.Ε. 
Συνοπτικά οι επερχόμενες μεταβολές με τον παρόντα ΑΠΕ, είναι οι παρακάτω: 
• Η δαπάνη των εργασιών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του 2ουΑ.Π.Ε., ανέρχεται στο 
ποσό των 1.286.507,98 €. 
• Η δαπάνη των απροβλέπτων υπολογίστηκε στο 9% της δαπάνης , δηλ. ανέρχεται στο 
ποσό των 115.785,72 €  
• Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του  2ου Α.Π.Ε., 
ανέρχεται στο ποσό των 1.402.293,70  €, δηλ. ποσοστό (1.402.293,70 / 2.870.027,17 =  48,86%), 
ήτοι μικρότερο του επιτρεπτού  50% του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.  
• Η συνολική δαπάνη  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 2ουΑ.Π.Ε. με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 1.740.000,00  €, δηλ. ποσοστό (1.740.000,00  / 
3.566.015,67=)  48,79%. 
          Στον 2ο Α.Π.Ε., με  την 1ηΣυμπληρωματική Σύμβαση δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου του 
50% επί της αρχικής δαπάνης που καθορίζεται με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.   
 
Δ.3.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συνολική δαπάνη των εργασιών Αρχικής και 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 4.255.223,74 € έναντι ποσού 2.852.930,04 
€ που εγκρίθηκε με τον  1οΑ.Π.Ε. του έργου και  παρουσιάζει μια αύξηση ποσού της τάξεως των 
1.402.293,70 €, δηλ. όσο το ποσό της δαπάνης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε., αρχικής και Συμπληρωματικής 
Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 
5.284.815,23 € έναντι ποσού 3.544.815,23 € που εγκρίθηκε με τον  1οΑ.Π.Ε. του έργου και 
επομένως, παρουσιάζει αύξηση ποσού της τάξεως των 1.740.000,00 €, δηλ. όσο το ποσό της 
συνολικής δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 
Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη των εργασιών του έργου ποσού 2.870.027,17,  παρουσιάζετε 
αύξηση της τάξεως των 1.385.196,57 €,  ή  ποσοστό  48,26%, που οφείλεται στην 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Σε σχέση με τη Συμβατική συνολική δαπάνη του έργου, 
ποσού της τάξεως των 3.566.015,67€,  παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 1.718.799,56 €  ή  
ποσοστό  48,20% η οποία οφείλεται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου . 
 
Το Ε΄ Κλιμάκιο, όμως, με την 332/2019 Πράξη του έκρινε – κατά πλάνη περί το νόμο και τα 
πράγματα - ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω απρόβλεπτες περιστάσεις που δικαιολογούν τη 
σύναψη της εν θέματι Σ.Σ. δεδομένου ότι η μελέτη, με βάση της οποία προσδιορίσθηκε το τεχνικό 
αντικείμενο της αρχικής σύμβασης δεν υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και σαφής διότι: α) η 
αρχική μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 5528/22-03-1988 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εκπονήθηκε σε χρόνο πολύ προγενέστερο του χρόνου δημοπράτησης του έργου 
(2016) χωρίς να προκύπτει η εκ των υστέρων επικαιροποίησή της, β) τα όργανα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
όφειλαν να γνωρίζουν την ακριβή θέση των δικτύων της και γ) δεν εκπονήθηκε σχετική γεωτεχνική 
μελέτη, ούτε κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης του έργου, ούτε κατά τη δημοπράτηση αυτού.  
Κατά της ως άνω πράξης ασκήσαμε την από 07.05.2019 (ΑΒΔ 2490/08.05.2019) αίτηση 
ανάκλησης (συνεκδικασθείσα με αντίστοιχη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ). 
Επ’ αυτών εξεδόθη η απόφαση 1059/2019 του VI Τμήματος (Β Διακοπών) του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
Με τα ανωτέρω δεδομένα το Τμήμα αναγνώρισε ότι συντρέχουν μεν εν προκειμένω απρόβλεπτες 
περιστάσεις που δικαιολογούν τη σύναψη της εν θέματι Σ.Σ.Ε., αλλά  η μόνη αιτιολογία που 
στήριζε νόμιμα την κρίση του Κλιμακίου περί κωλύματος της υπογραφής της εν θέματι 
συμπληρωματικής σύμβασης είναι η έλλειψη γεωτεχνικής μελέτης από την ΕΥΔΑΠ. 
Κατά της ως άνω Πράξης ασκήσαμε την από 14.08.2019 αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του 
Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης (συνεκδικασθείσα με αντίστοιχη αίτηση της αναδόχου 
εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ). Επ’ αυτών εξεδόθη η με αριθμό 1449/2019 πράξη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης), σύμφωνα με την οποία κωλύεται η 
υπογραφή της 1ηςΣ.Σ.Ε. του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. 
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Με τα ανωτέρω δεδομένα το Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης έκρινε και πάλι ότι η μόνη 
αιτιολογία που στήριζε νόμιμα την κρίση του Τμήματος περί κωλύματος της υπογραφής της εν 
θέματι συμπληρωματικής σύμβασης είναι η έλλειψη γεωτεχνικής μελέτης. 
Η σχετική κρίση, όμως, είναι εσφαλμένη λόγω πλάνης κυρίως περί τα πράγματα και σε κάθε 
περίπτωση περί το νόμο για τους εξής λόγους: 
Α. Όπως το ίδιο το Δικαστήριο διαπίστωσε από το φάκελο της υπόθεσης αλλά και ειδικότερα από 
τα στοιχεία που του υπεβλήθησαν, το έργο δημοπρατήθηκε βάσει πλήρους μελέτης εφαρμογής 
που εγκρίθηκε με την 5528/1988 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, και επικαιροποιήθηκε στη 
συνέχεια από την Περιφέρεια Αττικής.  
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είχε πλήρη εικόνα των γεωλογικών δεδομένων της περιοχής επειδή πλησίον της 
χωροθέτησης του προκείμενου αγωγού είχε κατασκευάσει τους αγωγούς οι οποίοι είχαν 
αποτυπωθεί εσφαλμένα στα σχέδιά της και οι οποίοι προκάλεσαν το πρόβλημα στο εν θέματι 
προκείμενο έργο. 
Η διενέργεια γεωτεχνικής μελέτης επομένως για την χωροθέτηση της αρχικής θέσης των αγωγών 
του προκείμενου έργου ήταν απολύτως περιττή και καλώς δεν έγινε από την Περιφέρειά επειδή η 
ΕΥΔΑΠ γνώριζε όλα τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής, αφού επιπροσθέτως και σε απόσταση 
ολίγων μέτρων από την όδευση των υπό κατασκευή αγωγών της προκείμενης σύμβασης είχε 
προβεί σε εκσκαφές ίδιου βάθους από τις οποίες διήλθαν οι αγωγοί που προαναφέρθηκαν και που 
εμποδίζουν την κατασκευή του προκείμενου έργου.  Ενώ δηλαδή μια γεωτεχνική μελέτη 
περιελάμβανε το έλασσον (διερευνητικές τομές σημειακά), η μελέτη της ΕΥΔΑΠ συνεκτίμησε το 
μείζον, ήτοι εκσκαφές μεγάλου βάθους κατά μήκος της αρχικής όδευσης του αγωγού.  
Ενόψει των ανωτέρω, η διενέργεια πρόσθετων τομών από την Περιφέρειά στο στάδιο της 
επικαιροποίησης του έργου δεν ήταν αναγκαία, αλλά αντίθετα ήταν ενέργεια που δεν μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί για τους εξής προφανείς λόγους: 
α) Η γεωτεχνική μελέτη εκπονείται προ της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, ενώ η ΕΥΔΑΠ είχε 
προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή με εγκεκριμένη και περατωμένη μελέτη εφαρμογής που το ίδιο 
το Δικαστήριο έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διαπιστώσει αν ήταν 
ακριβής. 
β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης ενώ υπήρξε στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής μελέτη 
εφαρμογής δεν ήταν επιτρεπτή λόγω αντίθεσης στην αρχή της οικονομικότητας. Ανάθεση τέτοιας 
σύμβασης θα προσέκρουε στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου , ενώ δεν θα ήτο επ’ ουδενί 
επιλέξιμη, εφόσον η μελέτη ήταν ήδη έτοιμη (εγκεκριμένη) και είχε παραδοθεί από την ΕΥΔΑΠ. 
γ) Είναι εξαιρετικά δυσχερές να πραγματοποιηθούν τομές σε όλο το μήκος του έργου καθώς τούτο 
θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οδηγών επί μιας εξαιρετικά επιβαρυμένης 
οδού.  Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι την επίλυση του προκείμενου ζητήματος εδόθη εντολή στην 
ανάδοχο εταιρεία να απομακρύνει τον εξοπλισμό της από την οδό, κάτι που έπραξε, εφόσον η 
επιβάρυνση της εν λόγω οδού δεν είναι ανεκτή από κυκλοφοριακής απόψεως. 
δ) Η αρχική θέση συνέπιπτε με επίχωμα ήδη κατασκευασθέντος αγωγού. Δηλαδή ήταν κατά βάση 
γνωστή η σύσταση του εδάφους και γι’ αυτό η ΕΥΔΑΠ αρχικά και εν συνεχεία η Περιφέρεια Αττικής 
δεν θεώρησαν αναγκαία την εκπόνηση εκ νέου Γεωτεχνικής Μελέτης. 
ε) Η ανάσυρση της Μελέτης έγινε μετά από πολλά χρόνια και εξ αιτίας της ύπαρξης έντονων 
πλημμυρικών φαινομένων στην πλησίον περιοχή του Περιστερίου και του Χαϊδαρίου. Ειδικά το 
2014  προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Συνεπώς η εκπόνηση του έργου απέκτησε χαρακτήρα 
κατεπείγοντος ανεξαρτήτως της μη προώθησης του τα προηγούμενα χρόνια είτε λόγω έλλειψης 
πόρων είτε λόγω ιεράρχησης ως πιο σημαντικών άλλων αντιπλημμυρικών έργων. Η Περιφέρεια 
Αττικής ήταν λοιπόν αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει την Μελέτη που της χορήγησε η ΕΥΔΑΠ και 
να μην χάσει καθόλου χρόνο. Άλλωστε η αρμοδιότητα για τα αντιπλημμυρικά έργα πέρασε –και 
μάλιστα εν μία νυκτί- στην Περιφέρεια στα τέλη του 2011. Τι όφειλε άραγε να κάνει η Περιφέρεια; 
Σαφώς και δεν θα μπορούσε και δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να επικαιροποιήσει όλες τις 
μελέτες που της χορηγήθηκαν.  
Β. Επιπλέον, αφ’ ης στιγμής έγινε δεκτό ότι η μεταβολή της όδευσης οφειλόταν σε απρόβλεπτα 
γεγονότα, είναι άνευ αντικειμένου ως αλυσιτελής η παρατήρηση του περί έλλειψης γεωτεχνικής 
μελέτης, αφού η εν λόγω μελέτη δεν θα μπορούσε να γίνει στη νέα θέση του αγωγού αλλά στην 
αρχική (όπου κατά τα ήδη αναφερθέντα δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή του). Οι γεωλογικές 
συνθήκες στη νέα όδευση είναι εξορισμού απρόβλεπτες, εφόσον ουδέποτε αποτέλεσαν 
αντικείμενο μελέτης.  
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Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή και με την αίτηση αναθεώρησης  προέβαλε βάσει της μελέτης που η 
ανάδοχος συνέταξε, ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της νέας θέσης του αγωγού 
διαφοροποιούνται ποιοτικά έστω και σημειακά (όπου διενεργήθηκαν τομές) από αυτά της αρχικής 
όδευσης. Ειδικότερα εκθέσαμε ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 202433/17.10.2018 έγγραφό 
της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την αιτούμενη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία γεωτεχνική 
μελέτη, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες υπεδάφους  στη 3ηκαι 4ηλωρίδες κυκλοφορίας επί της 
Λεωφόρου Αθηνών, όπου, μετά και  την αλλαγή της όδευσης του, θα κατασκευαστεί ο  αγωγός 
ομβρίων του έργου του θέματος. Από την γεωτεχνική μελέτη που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία, η 
οποία αφορούσε στις συνθήκες του υπεδάφους κατά μήκος του όλου τμήματος της νέας όδευσης 
του αγωγού, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η συμβατική και υποχρεωτική κατασκευή 
αντιστήριξης των πρανών του ορύγματος με πασσαλοσανίδες (Α.Τ.30,31,32), λόγω αδυναμίας 
έμπηξης των εν λόγω πασσαλοσανίδων με τον προβλεπόμενο συμβατικό τρόπο έμπηξής τους. 
Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της σύστασης του εδάφους, του μεγάλου πλάτους του ορύγματος 
(4,30 μ) και του μεγάλου βάθους εκσκαφής (4,20 μ κατά μ.ο.), σε συνδυασμό με τα παραπλήσια 
του ορύγματος μεγάλα φορτία από την κίνηση των διερχομένων βαρέων οχημάτων επί της 
Λεωφόρου Αθηνών, την κίνηση εντός του εργοταξίου πλησίον της διαχωριστικής νησίδας και του 
αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, των βαρέων εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων της 
Αναδόχου εταιρείας, καθίσταται αδύνατη η  κατασκευή του εν λόγω  τμήματος του αγωγού 
ομβρίων χωρίς την χρήση πασσαλοσανίδων αντιστήριξης των πρανών˙ και για το λόγο αυτό η 
εργασία αυτή προβλέπεται στην εγκεκριμένη  μελέτη του έργου.  Όμως στο παραπάνω  τμήμα της 
νέας όδευσης του αγωγού διαπιστώθηκε επιπροσθέτως, ότι η σκληρότητα και ιδιαιτέρως η 
σύσταση των βραχωδών εδαφών, ήταν πολύ μεγαλύτερη του συνήθους. Αυτό  δεν επηρέαζε την 
τιμή των άρθρων των εκσκαφών, διότι η ανάδοχος εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να προβεί 
σε αυτές ανεξαρτήτως της αντοχής των πετρωμάτων (ήτοι και σε έδαφος βραχώδες). Όμως, μετά 
και από δοκιμές έμπηξης των πασσαλοσανίδων που πραγματοποιήθηκαν από την Ανάδοχο 
εταιρεία, παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την συμβατική μέθοδο έμπηξής τους με 
κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα καθώς και με 
ανάλογο πασσαλομπήκτη, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο του αναμενόμενου σε σχέση με την 
πρόβλεψη της μελέτης ποσοστό βράχου σε ορισμένα σημεία, αλλά και δεδομένης της μη 
ομοιογενούς ανθεκτικότητας των πετρωμάτων, τα οποία εμφάνισαν σημειακά πυκνώσεις ιδιαίτερης 
σύστασης (γρανιτικά - κροκαλοπαγή), διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η έμπηξη των 
πασσαλοσανίδων αντιστήριξης των πρανών του ορύγματος με την συμβατική μέθοδο αλλά θα 
πρέπει να προηγηθεί εργασία προδιάτρησης των οπών,  ως καταλληλότερη  δε μέθοδος 
ενδείκνυται η της κρουστοπεριστροφικής προδιάτρησης των οπών έμπηξής τους.  Η εν λόγω 
εργασία είναι απρόβλεπτη, διότι η μελέτη του έργου, λόγω της αλλαγής της όδευσης του υπό 
κατασκευή αγωγού, δεν ήταν δυνατόν να εντοπίσει την έκταση και την τμηματική διασπορά των 
πιο ανθεκτικών πετρωμάτων στο βραχώδες έδαφος της νέας όδευσης, ούτε και την σκληρότητα 
και σύσταση των εν λόγω βραχωδών εδαφών και επομένως η εν λόγω εργασία καθίσταται  
αναγκαία για την περαιτέρω έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.  
Επομένως και από την απλή παρατήρηση είναι διαφορετική η γεωλογική κατάσταση στις δύο 
οδεύσεις. Υπό τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένη η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΣΤ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
α.  Με το από 31/10/2019 (ΔΤΕΠΑ 682732 – 31/10/2019) έγγραφό της η  ανάδοχος εταιρεία ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. αιτείται παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος 
για διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι έως την 05/02/2021 
 
β.  Η ΔΤΕ ΠΑ με το υπ’ αριθ. 834542/16.12.2019 έγγραφό της διαβίβασε στην Ανάδοχο εταιρεία 
την με αριθμό 1449/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς 
Σύνθεσης), προς ενημέρωσή της και για τις δικές της ενέργειες. 
γ.  Η Ανάδοχος με το υπ’αριθ. 2960/02.01.2020 έγγραφο της ενημέρωσε την Υπηρεσία  ότι 
λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα του έργου, του οποίου η διάλυση δεν οδηγεί προς το 
συμφέρον του Κυρίου του έργου Περιφέρειας Αττικής αλλά και της αναδόχου εταιρείας, προτίθεται 
να συνεχίσει άμεσα τις εργασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος, 
επιφυλασσόμενη όμως ρητά να επιδιώξει δικαστικώς την σύναψη της οικίας Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, δεδομένου ότι χωρίς την εκτέλεση των σχετικών εργασιών οι οποίες 
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συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω  Σ.Σ.Ε., δεν είναι εφικτή η εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
εργασιών της σύμβασης. 
δ. Με την με αρ. πρωτ. 52945/22-01-2020 Εισήγηση – Αναφορά  της  Προϊσταμένης Τμήματος 
Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του έργου. 
 
 
Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. 
1. Μετά την με αριθμό 1449/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (Τμήμα Μείζονος – 
Επταμελούς Σύνθεσης), σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της 1ηςΣ.Σ.Ε. του εν θέματι 
έργου, θα πρέπει να ανακληθεί η υπ' αρ υπ'αρ. 733/15.03.2019  Απόφαση της Προϊσταμένης 
Αρχής Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 
σύναψη της 1ης  Σ.Σ.Ε. του έργου. 
2. Σε κάθε περίπτωση επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση έναρξη των 
εργασιών του έργου, δεδομένου ότι αφορά έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, ως ελέχθη 
ανωτέρω, που αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών των όμορων 
Δήμων αλλά και των διερχομένων από την εθνική αυτή οδό.  
Χωρίς τις εργασίες της κρουστοπεριστροφικής διάτρησης οπών για την εφαρμογή της αντιστήριξης 
που περιέχονται σε αυτή και δεδομένης της αλλαγής της όδευσης του αγωγού από τις 1ηκαι 2ηστις 
3ηκαι 4η λωρίδες κυκλοφορίας, δεν είναι δυνατό να εκτελεσθεί το έργο στο σύνολό του και η 
σύμβαση θα πρέπει να διαλυθεί και το έργο θα πρέπει να δημοπρατηθεί εκ νέου με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.   
Σημειωτέον ότι η αρμόδια διαχειριστική αρχή έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της για τη σύναψη 
της εν θέματι Συμπληρωματικής Σύμβασης.  
Και είναι πράγματι αληθής και εύστοχη η παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η κατασκευή 
του αγωγού εκκρεμεί τριάντα χρόνια, όμως στον 29ο χρόνο έχασαν την ζωή τους συμπολίτες μας 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου (Μάνδρα), χωρίς τίποτα να εγγυάται ότι δε θα συμβούν ακραία 
καιρικά φαινόμενα εκ νέου τον ερχόμενο χρόνο. Είναι δε περιττό να υπομνησθεί η άδικη κριτική 
που δέχθηκε η Περιφέρεια λόγω της δήθεν καθυστέρησης κατασκευής των επίμαχων 
αντιπλημμυρικών έργων. 
Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι οι ήδη εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονται σε ποσοστό 11% επί του 
συνόλου της αρχικής σύμβασης, και δεν υπερβαίνουν το 75%, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, σε 
περίπτωση διάλυσης της σύμβασης ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για 
τις καθυστερήσεις, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά τα οποία έχει προσκομίσει ή παραγγείλει, τις 
πρόσθετες μελέτες τις οποίες έχει εκπονήσει καθώς και για το τεκμαιρόμενο όφελός του. Κατά 
συνέπεια, δεδομένου επιπροσθέτως ότι όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα υπερβούν ακόμα και το 
ποσόν της συμπληρωματικής σύμβασης, το δημόσιο συμφέρον θίγεται βάναυσα από την μη 
έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης.  
Περαιτέρω  τυχόν διάλυση της εργολαβίας και επαναδημοπράτηση του έργου θα οδηγήσουν σε  
καθυστέρηση υλοποίησης του κατά 1,5 τουλάχιστον έτος – κι αυτό αν δεν υπάρξουν προσφυγές, 
ανάγκη αιτιολόγησης υπερβολικά χαμηλών προσφορών κλπ. Και ναι μεν αυτό το διάστημα του, 
έστω 1,5 έτους, είναι όντως μικρό μπροστά στις δεκαετίες επί τις οποίες το έργο δεν προωθήθηκε, 
όπως επισημαίνει η απόφαση 1059/2019. Όμως, λαμβανομένου υπόψη ότι ευρισκόμεθα πλέον 
στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής, με συχνή την εκδήλωση ακραίων (και φονικών) καιρικών 
φαινομένων, καθώς επίσης ότι αναφερόμαστε σε περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη, όπου έχουν 
ξαναπροκληθεί σημαντικές ζημιές (ευτυχώς όχι απώλεια ανθρώπινων ζωών μέχρι σήμερα), τότε το 
διάστημα του 1,5 έτους είναι όντως κρίσιμο. 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
Μετά την με αριθμό 1449/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς 
Σύνθεσης), σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της 1ηςΣ.Σ.Ε. του εν θέματι έργου. 
 

ΖΗΤΟΥΜΕ  
1. Την ανάκληση  της υπ' αρ υπ'αρ. 733/15.03.2019  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,  με 
την οποία εγκρίθηκε ο 2οςΑΠΕ και η σύναψη της 1ηςΣ.Σ.Ε., του έργου, «Κατασκευή συλλεκτήριου 
αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου 
μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου»,  
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2. Τη  λήψη Απόφασης από την Ο.Ε. για τη συνέχιση ή μη του έργου  από την Ανάδοχο εταιρεία, 
έπειτα από το υπ’αριθ. 2960/02.01.2020 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας 
3. Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση», της προθεσμίας περαίωσης του έργου : 
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου 
Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου» για διάστημα δεκατεσσάρων 
(14) μηνών, ήτοι έως την 05/02/2021, εφόσον το έργο συνεχιστεί. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Τη μη ανάκληση  της υπ' αρ υπ'αρ. 733/15.03.2019  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,  με 
την οποία εγκρίθηκε ο 2οςΑΠΕ και η σύναψη της 1ηςΣ.Σ.Ε., του έργου, «Κατασκευή συλλεκτήριου 
αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου 
μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου». 

2. Τη  μη συνέχιση του έργου από την Ανάδοχο εταιρεία. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας 
Γεώργιος ψηφίζουν κατά της συνέχισης του έργου με την παρατήρηση: «Σε συμμόρφωση 
με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεδομένου ότι τυχόν συνέχιση του έργου, σε 
αντίθεση με αυτή, αφενός δεν επιτρέπεται, αφετέρου εκθέτει την Περιφέρεια Αττικής, στον 
κίνδυνο πληρωμής δικαστικής αποζημίωσης στον Ανάδοχο, είμαστε κατά της συνέχισης και 
υπέρ της διάλυσης της Σύμβασης και της επαναδημοπράτησης του έργου». 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος ψηφίζουν κατά της συνέχισης του έργου. 

 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βλάχου Γεωργία και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος ψηφίζουν κατά της συνέχισης του έργου 
 

 
     Ο Πρόεδρος 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
•  
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