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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2793/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 45ο  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στoν κ. Ασπρουλάκη, 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
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1. Με την αρ. 3696/2018  (ΑΔΑ: Ω9ΩΗ7Λ7-Χ9Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής: α) εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη μειοδότη του έργου και β) κατακυρώθηκε η σύμβαση  στην εταιρεία  
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση πενήντα οκτώ και  εβδομήντα 
έξι τοις εκατό (58,76 %) και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 4.934.905,69 € ήτοι: 
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 3.425.014,19€, απρόβλεπτα 308.251,28€, 
απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 207.627,12€, ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% 
15.412,58€,  αναθεώρηση 23.457,48€ και Φ.Π.Α. (24% ) 955.143,04€. 

2. Στις 26/08/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ με 
προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους 18 (δεκαοκτώ) μήνες.  

3. Με την υπ’ αριθμ. Τ.Ε. 604178/7-10-2019 απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, με ημερομηνία λήξης εργασιών την 25-02-2021. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 2024/2020/29-9-2020 (ΑΔΑ ΩΙΓΣ7Λ7-Φ4Ο) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α. χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας του έργου, συνολικού χρόνου 10 
μηνών, δηλαδή  έως 25-12-2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση. 

5. Στις 13/10/2020 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 735.580,38 € με 
το Φ.Π.Α. μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. 

6. Με την υπ’ αριθμ. Τ.Ε. 259343/2-4-2021 απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, με ημερομηνία λήξης εργασιών την 25-12-2021. 

7. Στις 17/03/2021 υπεγράφη η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 1.600.094,29€ 
με το Φ.Π.Α. μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. 

8. Η Ανάδοχος εταιρεία την 2-11-2021  κατέθεσε αίτηση (ΤΕ 920024/02-11-2021) με την 
οποία ζήτησε 2η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά επτά μήνες (7),  ήτοι μέχρι τις 25-
07-2022. 
 

 
B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Βουλιαγμένης 
μήκους  7.301,00 μέτρων , στην  περιοχή του Πανοράματος Βούλας μήκους  1.861,60 μέτρων  και 
στη Β. Κωνσταντίνου στη Βάρη  μήκους  914,00 μέτρων . Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης η 
κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και των φρεατίων υδροσυλλογής που είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία των δικτύων.  
 
Αναλυτικότερα: 
 

• Στην  περιοχή της Βουλιαγμένης  
Κατασκευή κεντρικού αγωγού και δικτύου στην Ανατολική Ζώνη με αποδέκτη τον 
υφιστάμενο εγκάρσιο οχετό της Λεωφ. Ποσειδώνος μεταξύ των οδών Ορφέως και πλ. 
Νυμφών.  
Συγκεκριμένα αφορά την κατασκευή των κάτωθι: 
- Ο κεντρικός αγωγός Κ1 , στην οδό Θησέως (από την οδό Δήμητρας έως τη Λεωφ. 

Ποσειδώνος) 
- Ο βασικός αγωγός Ο1, εκβάλλει στον κεντρικό αγωγό Κ1 στη Λεωφ. Ποσειδώνος, στην 

προέκταση της οδού Ερμού και διέρχεται από τις οδούς Ερμού, Ιάσονος και Πανός. Ο 
αγωγός Ο1.1 εκβάλλει στον Ο1 στην οδό Ερμού και συνεχίζει στις οδούς Ευρυδίκης και 
Μαυρολέοντος και ο αγωγός Ο1.2 που συμβάλλει στην οδό Χλόης και Πανός και 
συνεχίζει στην οδό Σαπφούς 

- Ο βασικός αγωγός Ο2, που εκβάλλει στον Κ1 στην οδό Ήρας και συνεχίζει ανάντι στις 
οδούς Διός και Αμαρυλλίδος. Στον Ο2 συμβάλλει ο αγωγός Ο2.1 από την οδό Θάλειας. 

- Ο  βασικός αγωγός Ο3, που εκβάλει στον Κ1 στην οδό Αιόλου, συνεχίζει στην οδό 
Ιάσονος και ανάντι μέχρι το όριο της οδού Άρεως . 

- Ο βασικός αγωγός Ο4, εκβάλλει στον Κ1 στην οδό Δήμητρας , συνεχίζει στην Αλεξ. 
Παναγούλη, Ηλέκτρας και Ξενοφώντος. Ο αγωγός Ο4.1 συμβάλλει από την οδό 
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Ηρακλέους, ο αγωγός Ο4.2 από την οδό Ατλαντίδος  και συνεχίζει στις οδούς 
Πραξιτέλους και Περικλέους. Ο αγωγός Ο4.3 συμβάλλει από την οδό Λυσίου και 
συνεχίζει στην οδό Μενελάου. Στον αγωγό Ο4.3 συμβάλλει από την οδό Μενελάου και 
ο αγωγός Ο4.3.1. 

- Ο  βασικός αγωγός Ο5 συμβάλλει και αυτός στην αρχή του Κ1 από την οδό Φαεθόντος 
και αποχετεύει απορροές λοφώδους έκτασης  και του δρόμου. 
 

Κατασκευή βασικών αγωγών στη Δυτική Ζώνη με αποδέκτη τις υφιστάμενες τάφρους 
Τ1 και Τ1.1 της Ακτής Βουλιαγμένης. 
Συγκεκριμένα αφορά την κατασκευή των κάτωθι: 

- Ο Βασικός αγωγός Κ2, στην οδό Αρμονίας και μέσω της οδού Απόλλωνος θα εκβάλλει 
στην υφιστάμενη τάφρο Τ1, εντός της Ακτής Βουλιαγμένης 

-  Ο Βασικός αγωγός Κ3, στην οδό Δεκελείας και μέσω της οδού Απόλλωνος θα εκβάλλει 
στην κεφαλή της υφιστάμενης τάφρου Τ1.1 στο όριο της Ακτής Βουλιαγμένης. 

-  
 

• Στην  περιοχή του Πανοράματος Βούλας 
Κατασκευή τριών κύριων αγωγών με τελικούς αποδέκτες τους υφιστάμενους 
συλλεκτήρες της οδού Ζακύνθου και Αγίας Λαύρας.  
- Ο Βασικός αγωγός Ο1 που κατασκευάζεται στις οδούς Κλεισούρας – Τήνου – 

Μπουμπουλίνας και εκβάλλει στον κατασκευασμένο της οδού Αγ. Λαύρας. Ο τοπικός 
αγωγός Ο1.1 της οδού Τεπελενίου, ο οποίος θα μεταφέρει στον Ο1 τα όμβρια όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της οδού.  

- Ο Βασικός αγωγός Ο2 που κατασκευάζεται στην οδό Υπ. Διάκου για τη συλλογή των 
απορροών της χαμηλής ζώνης και εκβάλει στο ανάντι πέρας του κατασκευασμένου 
αγωγού της οδού Αγ. Λαύρας 

- Ο Βασικός αγωγός Ο3 που κατασκευάζεται στις οδούς Σουλίου – Ριμινιτών – Σκρα – 
Κιλκίς – Τεπελενίου – Αργυροκάστρου και εκβάλλει στον κατασκευασμένο συλλεκτήρα 
ομβρίων της Ζακύνθου .Στον Ο3 συμβάλλει ο τοπικός αγωγός Ο3.1 της οδού Σκρα. 

-  
 

• Στην  οδό Β. Κωνσταντίνου στη Βάρη 
Κατασκευή αγωγού στην οδό Β. Κωνσταντίνου, που θα συνδεθεί στον Υφιστάμενο 
Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό της Βάρης στη διασταύρωση με την οδό Δεμέστιχα. 
 
 
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  
 

• Από 16-07-2020 έως 31-08-2020 διακόπηκε η εκτέλεση των εργασιών, σε συμμόρφωση 
του με αρ. πρωτ. 23422/15-07-2020 εγγράφου του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, με το οποίο ανεστάλη η ισχύς της άδειας τομών που είχε χορηγηθεί. Με το 
Α.Π. 855967/5-11-2020 έγγραφό μας, και αφού στις 04-11-2021 εκδόθηκε άδεια τομής για 
την Λ. Ποσειδώνος, δόθηκε εντολή για την επανεκκίνηση των εργασιών από τμήματα 
ανάντι του αποδέκτη της Λ. Ποσειδώνος καθώς μέχρι τότε δεν είχαν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ. Το χρονικό διάστημα της διακοπής των εργασιών 
ανήλθε σε 112 ημέρες. 

• Από 21-07-2021 έως 31-08-2021 διακόπηκε η εκτέλεση των εργασιών,  λόγω 
απαγόρευσης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο Δήμο Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 163/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου. Το χρονικό διάστημα της διακοπής των εργασιών ανήλθε σε 42 ημέρες. 
 
 

      ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του 

άρθρου 147 του Ν. 4412/2016  
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 

ΑΔΑ: ΨΑΨΥ7Λ7-ΑΦ0



 

 4 

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης για χρονικό διάστημα  εκατόν πενήντα 
τεσσάρων (154) ημερών. 

 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ –ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», 
συνολικού χρόνου 154 ημερών, ήτοι έως την 28-05-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με 
αναθεώρηση. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ –ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», 
συνολικού χρόνου 154 ημερών, ήτοι έως την 28-05-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με 
αναθεώρηση. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος 

κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Είναι σοβαρό 

έργο ομβρίων και πρέπει να εκτελεστεί εντός χρόνου». 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  

απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής τοποθέτηση: «Πρόκειται για έργο που παρότι από την πρώτη στιγμή 

διατυπώσαμε ότι είμαστε υπέρ του να ολοκληρωθεί εντός του ορθά υπολογισμένου επιπρόσθετου 

χρόνου που είναι μικρότερος από δώδεκα μήνες, τελικά καταψηφίσαμε τις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν και φτάσαμε σε 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και, πολύ περισσότερο σε 

2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών πριν καν ολοκληρωθεί η έγκριση του 3ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ενώ από τα στοιχεία δεν τεκμηριωνόταν αυτή η αναγκαιότητα. 

Θα καταψηφίσουμε και πάλι». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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