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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 6η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 262/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, 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. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
31-01-2020. 
 

Θέμα 37ο 
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΩ’ Α.Τ.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 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 αριθμ. πρωτ. Δ10/20834/09.05.2011 Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ για έγκριση της μελέτης με τίτλο:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Χ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 1+400». 

2. Τη με αρ. πρωτ. 158/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για έγκριση 
σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως του έργου του θέματος. 

3. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ7/496/19-03-2012, 78ο Πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής 
Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η αίτηση της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή 
του έργου του θέματος από την ίδια την Περιφέρεια Αττικής. 

4. Τη αριθμ. 858/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος και CD – με την μελέτη του έργου 
του θέματος και Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου του θέματος. 

5. Την με αρ. πρωτ. 1946/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία 
εντάσσεται το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Αττική¨. 

6. Την αριθμ. 291/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη και η περίληψη του έργου του θέματος. 

7. Στις 30.04.2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 
8. Την υπ΄ αριθμ.  1361/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία την εγκρίνονται τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώνεται το έργο 
στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΩ ΑΤΕ» και εξουσιοδοτείται η ΔΤΕΠΑ για τη 
συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.  

9. Στις 13-11-2013 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του  Περιφερειάρχη 
Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΩ΄Α.Τ.Ε.,  ποσού 
7.840.834,47 € (με ΦΠΑ) και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου “είκοσι τέσσερις  (24) 
μήνες”, δηλαδή έως τις 13/11/2015. 

10. Με την 2400/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έως τις 31.12.2016. 

11. Με την 3138/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έως τις 30.06.2018. 

12. Με την 2174/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έως τις 31.12.2019. 

13. Την  01/6/2018 υπεγράφει η 1η ΣΣΕ του έργου (ΑΔΑ:ΩΙΕ37Λ7-ΜΗΔ). 
14. Ο ανάδοχος με την από 06.11.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 705138/07.11.2019/ΔΤΕΠΑ ) ζητά 

την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 
31.12.2020. 

15. Η Διαχειριστική Αρχή, διατυπώνει γνώμη σχετικά με τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου. 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία του πρώτου τμήματος των έργων 
διευθέτησης του ρέματος Αγ. Ιωάννη στο Θριάσιο Πεδίο και ειδικότερα η κατασκευή του αγωγού 
εκτροπής του ρέματος Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στο χείμαρρο Σαρανταπόταμο (Χ.Θ. 0+000) 
μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος (Χ.Θ. 1+010), η 
διεύρυνση και διευθέτηση της κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας (Χ.Θ. 1+400) 
καθώς και ορισμένες εργασίες διευθέτησης και καθαρισμού του χειμάρρου Σαρανταπόταμου από 
εκβολή στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε οδού  Αθηνών - Κορίνθου (σε μήκος 850μ.)  

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα έργα για τη διασταύρωση του 
αγωγού εκτροπής του ρ. Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε. οδό Αθηνών -  Κορίνθου και τις γραμμές του ΟΣΕ. 
Μέχρι σήμερα   έχουν κατασκευασθεί : 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου στο 60,00% του 
συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Στο διάστημα της τελευταίας χορηγούμενης παράτασης:   
Κατασκευάστηκε το τμήμα του αγωγού από την Χ. Θ. 0+112,57 έως Χ. Θ. 0+126,14, από την Χ. Θ. 
151,28 έως την Χ. Θ. 165,72 (τεχνικό διέλευσης γραμμών ΟΣΕ) και από την  Χ. Θ. 165,72  έως την Χ. 
Θ. 402,62.  Επίσης κατασκευάστηκε ο κεφαλόδεσμος των φρεατοπασάλων στο τμήμα από την Χ. Θ. 
0+460 έως την Χ. Θ. 0+930.  
Όσο αφορά τις μετατοπίσεις δικτύων: 
Απότμηση του φρεατίου Δ17 του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων Δ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην 
Ελευσίνα  
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Στην αρχή του διαστήματος της τελευταίας χορηγούμενης παράτασης ήδη από τον Ιούνιο του 2018, 
συνεχίστηκαν οι επαφές με την ΕΥΔΑΠ και σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου 
πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες απότμησης του φρεατίου της ΕΥΔΑΠ (που βρισκόταν στην θέση Χ.Θ. 
165,72-196,32) οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018.  
Μετατόπιση αγωγού Ø600 στην Ελευσίνα από την ΕΥΔΑΠ 
Με την ολοκλήρωση της  κατασκευής του τεχνικού στις γραμμές του ΟΣΕ και της μετατόπισης των 
αγωγών των ΕΛΠΕ δρομολογείται και η μετατόπιση του αγωγού Ø600 από την ΕΥΔΑΠ.  
Μετατόπιση των εν λειτουργία αγωγών  μεταφοράς πετρελαίου των ΕΛΠΕ (Φ12’’ και Φ16’’) που 
βρίσκονται στην θέση  Χ.Θ 0+145,00. 
Μετά την υπογραφή της 1ης ΣΣΕ του έργου (01/6/2018), συνεχίστηκαν οι επαφές με τα ΕΛΠΕ και τον 
ανάδοχο προκειμένου να εξετασθούν τα ζητήματα της μετατόπισης των αγωγών των  ΕΛΠΕ (Φ12’’ και 
Φ16’’) που βρίσκονται στην θέση  Χ.Θ 0+145,00 του υπό κατασκευή έργου. Αποφασίστηκε κατά 
προτεραιότητα να κατασκευαστεί το τεχνικό του ΟΣΕ από τη Χ.Θ. 0+151,28  έως τη Χ.Θ. 0+165,72 στο 
οποίο θα εδρασθούν οι κυψέλες τοποθέτησης των μετατοπισμένων  αγωγών. Κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης εκσκαφών και εργασιών εξυγίανσης του πυθμένα του σκάμματος με λιθορριπή  από τη Χ.Θ. 
0+151 έως τη Χ.Θ. 0+196 του έργου, λόγω της υποχώρησης τμήματος της έδρασης του εν λειτουργία  
αγωγού των ΕΛΠΕ  Φ16’’, τέθηκε θέμα αντιστήριξής του, προκειμένου να συνεχιστούν με ασφάλεια (και 
με την συναίνεση των ΕΛΠΕ) οι εργασίες κατασκευής του τεχνικού του ΟΣΕ.  Μετά την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων συναντήσεων και συνεννοήσεων, μεταξύ της υπηρεσίας, των ΕΛΠΕ 
και του αναδόχου, καθ ‘ όλο το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του  2018, συμφωνήθηκε ο 
τρόπος στήριξης του αγωγού Φ16”. Ακολούθως, τον 12ο/2018 κατασκευάστηκε η στήριξη του αγωγού 
Φ16”, τον 3ο/2019 ολοκληρώθηκε το τεχνικό του αγωγού του υπό κατασκευή έργου και τον 4ο/2019 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή των κυψελών τοποθέτησης των αγωγών των ΕΛΠΕ. Ακολούθησαν οι 
εργασίες προετοιμασίας (χωματουργικές, οικοδομικές, μηχανολογικές) από τα ΕΛΠΕ,  για την 
μετατόπιση των αγωγών, καθ’ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού. Τον Σεπτέμβριο του 2019 
πραγματοποιήθηκε η μετατόπιση του εν λειτουργία αγωγού  μεταφοράς πετρελαίου των ΕΛΠΕ (Φ16’’), 
από εξειδικευμένο συνεργείο του εξωτερικού. Ακολούθησε σε δεύτερο χρόνο η μετατόπιση του 
μικρότερου  αγωγού  μεταφοράς πετρελαίου των ΕΛΠΕ (Φ12’’) σε κατάσταση προγραμματισμένης 
διακοπής λειτουργίας, η οποία ολοκληρώθηκε περί τον Νοέμβριο του 2019. Ακολούθησαν εργασίες 
δοκιμών και μονώσεων από τα ΕΛΠΕ στους μετατοπισμένους αγωγούς, οι οποίες κράτησαν μέχρι και 
τον Ιανουάριο του 2020. 
Όσο αφορά την διαδικασία απαλλοτριώσεων  στους Δήμους Ελευσίνας και Ασπροπύργου:   
Στις 15-10-2019 συζητήθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος 
απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες των Δήμων Ελευσίνας και Ασπροπύργου που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή του έργου και  αναμένεται η έκδοση της απόφασης. 
Επειδή η απόφαση ορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για την γη και τα επικείμενα απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα, η  υπηρεσία μας παράλληλα προχώρησε στην διαδικασία της επίταξης των υπό 
απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, η οποία και ολοκληρώθηκε με την επίδοση της σχετικής απόφασης σε 
όλους τους ιδιοκτήτες.  
Συγκεκριμένα με την  οικ/1569/ 21-3-2019 απόφαση  του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ έγινε επίταξη των υπό 
απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και με την αρ. πρωτ. 373413/11-7-2019 απόφαση εγκρίθηκε το πρακτικό 
προεκτίμησης ζημιών επιταχθέντων ακινήτων.  Έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τον 
πίνακα επίταξης που συνέταξε η υπηρεσία και καταλαμβάνονται οι προς απαλλοτρίωση  ιδιοκτησίες. 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, 
δηλαδή  μέχρι  31.12.2020. 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου στο 60,00% του 
συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε το τμήμα του αγωγού από την Χ. Θ. 0+112,57 έως Χ. Θ. 0+126,14, από 
την Χ. Θ. 151,28 έως την Χ. Θ. 165,72 (τεχνικό διέλευσης γραμμών ΟΣΕ) και από την  Χ. Θ. 165,72  
έως την Χ. Θ. 402,62 αφού προηγούνταν κάθε φορά εκτεταμένες εργασίες αντλήσεων, αντιστηρίξεων  
και εξυγίανσης της έδρασης του αγωγού, επιπλέον εργασίες της 1ης ΣΣΕ του έργου που απαίτησαν 
μεγαλύτερο χρόνο κατασκευής. Επίσης κατασκευάστηκε ο κεφαλόδεσμος των φρεατοπασάλων στο 
τμήμα από την Χ. Θ. 0+460 έως την Χ. Θ. 0+930.  
Από συνεκτίμηση των ανωτέρω αναλυτικά αναφερομένων, ήτοι:  

• των  επιπλέον εργασιών της 1ης ΣΣΕ του έργου  

• της διαδικασίας μετατόπισης των εν λειτουργία αγωγών  μεταφοράς πετρελαίου των ΕΛΠΕ 
(Φ12’’ και Φ16’’)  

• της διαδικασίας απαλλοτριώσεων  στους Δήμους Ελευσίνας και Ασπροπύργου 
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• της διαδικασίας απότμησης του φρεατίου Δ17 του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων Δ της 
ΕΥΔΑΠ ΑΕ  

προκύπτει ότι επέφεραν επίπτωση στην συνολική διάρκεια των εργασιών του έργου κατά 12 μήνες.  
Ο απαιτούμενος χρόνος των 12 μηνών, προκύπτει επίσης κατά προσέγγιση με αναγωγή των 
υπολειπόμενων εργασιών προς κατασκευή, εργασίες (αρχικής σύμβασης και 1ης ΣΣΕ), που ανέρχονται 
σε ποσοστό 40% στον αρχικό συμβατικό χρόνο κατασκευής του έργου των 24 μηνών, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εναπομένουσες μετατοπίσεις δικτύων.   
Ο ανάδοχος με την από 06.11.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 705138/07.11.2019/ΔΤΕΠΑ ), ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 31.12.2020. 
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψην τα ανωτέρω κρίνει ως εύλογο και επαρκές χρονικό 
διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως τις 
31.12.2020. 
 
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδικότερα το άρθρο 48 του 
Ν.3669/08.   
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. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση παράτασης με ’’αναθεώρηση’’ της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΩ’ Α.Τ.Ε., μέχρι τις 31.12.2020, 
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 με ’’αναθεώρηση’’ της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΩ’ Α.Τ.Ε., μέχρι τις 31.12.2020, 
δηλαδή κατά δώδεκα (12) μήνες. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μελάς Σταύρος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 

 
 

 

ΑΔΑ: ΨΕΛΧ7Λ7-Τ2Ω
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