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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  87/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 85ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» αναδόχου : «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει. 
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που 
διέπει την σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)») άρθρο 147. 
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α’), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005». 
4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 3748/13479 απόφαση έγκρισης της υπ’ αρ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018). 
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος. 
6. Την σχετική υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου του θέματος. 
7. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1119297/29-12-2021 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδρ. 
Έργων της Δ/νσης (Δ/νουσα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με την οποία εισηγείται τη 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 
την 24η Σεπτεμβρίου 2022. 
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω : 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Με την με αριθμό 412/18-2-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας  Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου. 

2. Η δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έγινε την 21η Φεβρουαρίου 2020 η 
οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 20PROC006325851. 

3. Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο του θέματος διεξήχθη την 16η 
Μαρτίου 2020. 

4. Με την με αριθμό 2662/8-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας  Αττικής κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου του θέματος στον 
οικονομικό φορέα «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με οικονομική προσφορά που 
αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,28%. 

5. Στις 24-05-2021 υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου 
(ΑΔΑΜ:21SYMV008657968 2021-05-25)  για ποσό  210.552,66€ (με  Φ.Π.Α.) και 
ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 24η Ιανουαρίου 2022.  

 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι η κατασκευή δύο νέων συλλεκτήριων  αγωγών 
ομβρίων επί της δεξιάς λωρίδας (κατάληψη θα γίνει στο πλάτος της Λωρίδας Έκτακτης 
Ανάγκης) της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου (κατεύθυνση προς Κόρινθο-στο ύψος 
του Σκαραμαγκά, από την χλμ. θέση 14,5 έως την χλμ. θέση 15,2 περίπου), έτσι ώστε να 
προστατεύεται η εθνική οδός από τη συσσώρευση υδάτων επί του καταστρώματός της και 
κατ’ επέκταση να αποφεύγεται η εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων. Οι δύο νέοι 
συλλεκτήριοι αγωγοί ομβρίων, οι οποίοι θα συλλέγουν τα όμβρια ύδατα του καταστρώματος 
αποτελεσματικά και γρήγορα, χωρίς μεγάλες επιφανειακές ροές, θα τα οδηγούν σε 
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υφιστάμενο κιβωτοειδή οχετό που τέμνει εγκάρσια τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και καταλήγει στον κόλπο 
της Ελευσίνας.  
Για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς αποχέτευσης των ομβρίων του καταστρώματος της 
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. θα κατασκευαστούν τα παρακάτω έργα: 

 δύο συλλεκτήριοι αγωγοί Φ800 (τσιμεντοσωλήνες), οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τα 
όμβρια από τα υφιστάμενα και νέα φρεάτια υδροσυλλογής και θα τα διοχετεύουν 
στον παρακείμενο υφιστάμενο οχετό. Το μήκος του πρώτου αγωγού είναι περίπου 
210m και το μήκος του δεύτερου αγωγού 107m. 

 δεκατέσσερα φρεάτια επίσκεψης 
 έντεκα φρεάτια υδροσυλλογής 2 εσχαρών (τύπου 1) 
 δύο φρεάτια υδροσυλλογής 1 εσχάρας (τύπου 2) 
 σύνδεση 7 υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής με τον πρώτο συλλεκτήριο αγωγό 

ομβρίων. 
 20 συνδετήριοι αγωγοί Φ400 (τσιμεντοσωλήνες), οι οποίοι θα μεταφέρουν την 

παροχή από τα φρεάτια υδροσυλλογής που θα κατασκευαστούν, αλλά και από 
υφιστάμενα που θα διατηρηθούν, στα φρεάτια επίσκεψης. 

Τέλος, η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει σε δύο στρώσεις πέντε εκ. 
ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας της ΠΤΠ-Α265. 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου συντάχθηκε μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων με το παρακάτω αντικείμενο: 
Η Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο εν λόγω τμήμα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς 
Κόρινθο, με διαχωριστική νησίδα της αντιθέτου κατευθύνσεως. Το πλάτος εκάστης λωρίδος 
είναι 3,30 μ. Το ανώτατο όριο ταχύτητος είναι 80 χλμ/ώρα., με πινακίδα τοποθετημένη 200 μ 
πριν την έξοδο προς την Λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά και αμέσως μετά την είσοδο από 
την Λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά. Πριν την έξοδο προς την Λεωφόρο Σχιστού-
Σκαραμαγκά υπάρχει πινακίδα ανωτάτου ορίου ταχύτητος 50 χλμ/ώρα, ισχύουσα για τη 
διέλευση του εν λόγω ανισόπεδου κόμβου. 
Για την ανάγκη του έργου απαιτείται η διατήρηση του ανωτάτου ορίου ταχύτητος των 50 
χλμ/ώρα, που ισχύει μόνο για την διέλευση του ανισόπεδου κόμβου, σε όλο το μήκος των 
έργων και η κατάληψη της λωρίδος εκτάκτου ανάγκης, άνευ παρακωλύσεως των λωρίδων 
κυκλοφορίας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό με ασφάλεια, σε εφαρμογή της Υπουργικής 
απόφασης ΔΜΕΟ/Ο/613, τεύχος 7,  ΦΕΚ905/20-05-2011, θα δημιουργηθεί: 

Α) Ζώνη προειδοποίησης, μήκους 900 μ, η οποία θα αρχίσει από την είσοδο Σ.Ε.Α. στην 
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. 
Β) Ζώνη συναρμογής εισόδου, μήκους 100,00 μ, καταλαμβάνουσα τμήμα της 
υπαρχούσης ζώνης συναρμογής κυκλοφορίας, για την είσοδο στην Ν.Ε.Ο.Α.Κ.   
Γ) Μεταβατική ζώνη εισόδου (ελεύθερη ζώνη), μήκους 100 μ, σε συνέχεια της ζώνης 
συναρμογής εισόδου, καταλαμβάνουσα την Λ.Ε.Α.  
Δ) Ζώνη έργων, μήκους 245 μ, σε συνέχεια της ελεύθερης ζώνης, καταλαμβάνουσα την 
Λ.Ε.Α. 
H υπάρχουσα  στάση των λεωφορείων, θα μεταφερθεί σε κατάλληλο σημείο πριν την 
ζώνη συναρμογής εισόδου. 
Ε) Ζώνη συναρμογής εξόδου, μήκους 20 μ,  σε συνέχεια της ζώνης των έργων. 

 
Μετά το πέρας των εργασιών,  το οδόστρωμα, στο τμήμα όπου καθαιρέθηκε, θα επιστρωθεί 
με νέο ασφαλτικό τάπητα, θα καθαρισθεί και θα παραδοθεί προς χρήση. 
Καθώς η κατάληψη θα γίνει στο πλάτος της Λ.Ε.Α., εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργηθεί 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν θα επέλθει σημαντική διαφοροποίηση στις 
κυκλοφοριακές συνθήκες. 
 
Με την με αριθμό 149/6-10-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., η 
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οποία εκπονήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία, κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης της Δ/νσης Συγκοινωνιακού Έργου του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. με το 
αρ.πρωτ.11534/17-08-2021 έγγραφο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και της σύμφωνης γνώμης της ΠΟΑΥΣ 
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών) και του ΚΣΑΥΛΕ 
(ΚΤΕΛ Κηφισού) με το αρ.πρωτ.7218/24-08-2021 έγγραφο της Π.Ο.Α.Υ.Σ., καθώς και η 
λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ύψος του 
Σκαραμαγκά, με διάρκεια ισχύος έως 24-1-2022 (με τις όποιες τυχόν εγκριθείσες 
παρατάσεις) για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 
 
Με το αρ. πρωτ. 872535/18-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής ζητήθηκε η έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης έγκρισης της μελέτης 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και λήψης προσωρινών μέτρων 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για την υλοποίηση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών του έργου κατά 243 ημέρες, ήτοι μέχρι 24-9-2022 μετά την από 29-11-2021 
(αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1014913/29-11-2021) αίτηση του Αναδόχου που ζητά παράταση 
προθεσμίας εξαιτίας της καθυστέρησης της έκδοσης της Απόφασης έγκρισης προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. 149/6-10-2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., στο ύψος του Σκαραμαγκά, για την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του έργου. 
 
Και επειδή: 
1. Έχει καθυστερήσει η έκδοση της Απόφασης έγκρισης της μελέτης προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας για την υλοποίηση του έργου του θέματος από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 872535/18-10-2021 εγγράφου μας και 
της υπ’ αριθ. 149/6-10-2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

2. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου 
δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από 
αίτηση του Αναδόχου. 

4. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως 
Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν 
επιβαρύνσεις του άρθρου 147 Ν.4412/16, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης 
αναθεώρησης). 

5. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου 
υποβλήθηκε αίτηση εκ του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1014913/29-11-2021). 

6. Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/νσης) εισηγήθηκε την 
παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της υπόψη εργολαβίας κατά 243 
ημέρες (η με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1119297/29-12-2021 Εισήγηση). 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», 
εργολαβία ΑΠ106, κατά 243 ημέρες ήτοι μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το 
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άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως 
για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», 
εργολαβία ΑΠ106, κατά 243 ημέρες ήτοι μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως 
για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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