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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2957/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 23ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
και διευθέτηση  ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» 
προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
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 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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 στον κ. 
Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. 1. Η μελέτη του έργου   «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση  ρέματος 

"ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» εκπονήθηκε για 
λογαριασμό του Δήμου Διονύσου από την εταιρεία μελετών «Υδροεξυγιαντική» ( Α’ 
Υποβολή 2011) . Οι  Περιβαλλοντικοί  Όροι  που διέπουν την εκτέλεση των ανωτέρω έργων  
εγκρίθηκαν    με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – 
Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ/οικ.172500/18-12-2013. Επίσης με την Απόφαση 
Φ.2189/2453/14/27-06-2014 έγινε η «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος 
Βρυσάκι στη Δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, συνολικού μήκους 
2300μ.» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Γενική Δ/νση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Η Απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα οριζοντιογραφικά 
διαγράμματα καθορισμού των οριογραμμών, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 311 Δ’ / 10-07-2014.  

2. Με την υπ’ αριθ. 249/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 
εγκρίθηκε τελικά  η  μελέτη του έργου   «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και 
διευθέτηση  ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. 
Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00 € (με ΦΠΑ) .  

3. Με την υπ’ αριθ 904/2017 (Α.Δ.Α.: Ω0ΤΑ7Λ7-ΚΦΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το σύστημα δημοπράτησης, καταρτίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του εν θέματι έργου με το σύστημα της 
«ανοικτής διαδικασίας» συνολικού προϋπολογισμού 6.980.000,00 € (με ΦΠΑ). Κύριος και 
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής˙ στην οποία ανήκουν η 
Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική 
Επιτροπή του Κυρίου του έργου και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Τεχνικών Έργων 
Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υδραυλικών Έργων Λιμενικών Έργων / Π.Ε.Α.Α. της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
4. Την 29-06-2017 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 

 
5. Με την υπ’ αριθ. 2601/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΟΛΦ7Λ7-31Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και το  έργο 
κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 

 
6. Με την  υπ’ αριθ. 491/2017 απόφαση  του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η νομιμότητα 

της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η παραπάνω απόφαση  κοινοποιήθηκε στους 
διαγωνιζόμενους με το υπ΄ αριθ. Τ.Ε. 261466 / 6246 / 18-12-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑΑ. 

 
7. Την 22-3-2018 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ 

της Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ποσού 2.524.283,43 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου δέκα οκτώ  (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 22-09-
2019. 

8. Με την υπ’ αριθ.  1836/20-09-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5027355 και επιλέξιμη 
δαπάνη 2.524.283,43 €.  

9. Με την υπ' αρ. Τ.Ε.253289/6799/19.12.2018 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε 
ο 1ος   Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.524.283,43 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το  συμβατικό αντικείμενο του 
έργου.   

10. Με την υπ’ αριθ. 2463/2019(Α.Δ.Α.: ΨΒΣΑ7Λ7-Ν8Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου μέχρι 22-07-2020. 

11. Με την υπ’ αριθ. 894/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΠΕ7Λ7-ΧΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της  Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου 
ποσού 1.220.000,00€ (με ΦΠΑ). 

12. Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης καλύπτεται από ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.017). 
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13. Την 02-07-2020 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική  Σύμβαση Εργασιών έργου μεταξύ της 
Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ποσού 1.220.000,00 €  (με ΦΠΑ). 

14. Με την αρ. 1395/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΚ87Λ7-Ψ0Η) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-03-2021. 

15. Με την αρ. 744/2021 (ΑΔΑ: 6Μ4Χ7Λ7-Φ0Ι) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-09-2021. 

16. Με την αρ. 2155/2021 (ΑΔΑ: ΡΡΞ97Λ7-ΓΜΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2021. 

        
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το φυσικό αντικείμενο  του έργου προβλέπει  την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων 
στο μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, (πρώην Δήμος Αγίου Στεφάνου) 
του Δήμου Διονύσου Αττικής περιλαμβανομένου του κεντρικού τμήματος αυτής, με το προς 
κατασκευή δίκτυο να ανέρχεται στα 7.877,00 μέτρα και να κατασκευάζεται από οπλισμένους 
τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου D 500  έως D 1600. Επιπροσθέτως περιλαμβάνονται χυτοί 
ορθογωνικοί αγωγοί εντός και εκτός ρέματος, συνολικού μήκους   1.059,00  μέτρων, καθώς  και 
όλα τα έργα που  αφορούν σε εργασίες διευθέτησης στο ρέμα «Βρυσάκι» της Δημοτικής Ενότητας 
Αγ. Στεφάνου, το οποίο ρέμα αποτελεί τον αποδέκτη του συνόλου των αγωγών του δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που θα κατασκευαστεί.  
      
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
α)  Καθυστέρησαν   σημαντικά  οι διαδικασίες για τη σύσταση δουλείας  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της ΓΑΙΟΣΕ , προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών Αρχικής και 
Συμπληρωματικής Σύμβασης που αφορούν την μεταφορά των ομβρίων του θολωτού οχετού 
Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σ.Γ.) οχετού Νο.1 με νέα όδευση  παράλληλη προς την Σ.Γ.  έτσι όπως αυτές 
περιγράφονται στον 2ο Α.Π.Ε. 
 Η σύσταση δουλείας ολοκληρώθηκε  στις 29.10.2021 και την 30.11.2021 καταβλήθηκε στον ΟΣΕ το 
ποσό για την επίβλεψη των εργασιών διέλευσης του αγωγού προκειμένου  να επιτραπεί  η εκτέλεση 
των εργασιών  στον  χώρο ιδιοκτησίας  του.  
  β) Σημειώνεται  καθυστέρηση στην  αδειοδότηση για τις εργασίες της κοπής και της εκρίζωσης  
μεγάλων δέντρων που συμπεριλήφθηκαν στον 3ο Α.Π.Ε.   που εγκρίθηκε την υπ' αριθ. 
960431/11.12.2020 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, προκειμένου να εκτελεστούν στα 
πλαίσια της 1ης Σ.Σ.Ε.  με συνέπεια να     υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες  για  την  εκτέλεση όλων 
των υπολοίπων  εργασιών   εντός του ρέματος (τεχνικά έργα, καθαρισμοί-διαμορφώσεις κλπ.), που   
οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο και αδυναμία ολοκλήρωσής του έως 31.12.2021.   
γ) Οι υπολειπόμενες εργασίες εκ των πραγμάτων θα εκτελεστούν κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, 
γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει σε πρόσθετες καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών.  

             
 Και επειδή  
 

1. Με την από 30-11-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητεί την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 
των εργασιών κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την 30-06-2022 προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ολοκλήρωση των εργασιών  του έργου. 

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016  ο ανάδοχος δικαιούται την αιτούμενη 
παράταση προθεσμίας, αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητά του. 

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου μέχρι την 31-12-
2021. 

4. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κρίνεται 
εύλογο και απαραίτητο για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου. 

 
Προτείνεται  
η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων 
υδάτων και διευθέτηση  ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. 
Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355, αναδόχου 
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» μέχρι την 30.06.2022 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων 
υδάτων και διευθέτηση  ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. 
Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355, αναδόχου 
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» μέχρι την 30.06.2022 
 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 

αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 

την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η παρούσα εισήγηση, σε συνέχεια των 
εισηγήσεων των προηγούμενων συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, ουσιαστικά 
αναπαράγει το αίτημα του αναδόχου χωρίς καμιά, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, 
αιτιολόγηση του προτεινόμενου χρόνου παράτασης των 6 μηνών (μέχρι 30.6.22). Θα 
καταψηφίσουμε». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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