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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1560/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, 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. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 42ο  
Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» προϋπολογισμού 6.000.000,00€ 
(πλέον  ΦΠΑ 24%) αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

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 Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Αραμπατζή, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Με την υπ’ αριθμ. 1531/2020 (ΑΔΑ: ΨΟ1Γ7Λ7-118) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η 
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 57,96 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά την προσφορά 2.596.212,14 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 3.219.303,05€ (με 
Φ.Π.Α.) 

2. Στις 15-12-2020 υπεγράφη το συμφωνητικό για ποσό 3.219.303,05€ (με Φ.Π.Α.), με συμβατική 
προθεσμία περαιώσεως του έργου δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι μέχρι την 15-06-2022. 

3. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 856871/31-12-2020 (ΑΔΑ: 6Δ9Η7Λ7-ΕΧ2) απόφαση ΔΤΕΠΑ 
εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος. 

4. Την υπ’ αριθ. 413166/18-01-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπή Εργασιών, λόγω της μη έγκρισης της 
μελέτης τροποποίησης στον αποδεκτή των αγωγών ομβρίων του έργου, καθώς και της μη 
υπογραφής της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου, ζητήματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την μη 
δυνατότητα της περαιτέρω συνέχισης των εργασιών. 

5. Την υπ’ αριθ. 82626/02-02-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η παραπάνω Ειδική 
Δήλωση Διακοπή Εργασιών έγινε αποδεκτή. 

6. Το με αριθμό ΔΤΕΠΑ 425022/16-5-2022 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας 
περαιώσεως των εργασιών μέχρι 15-3-2023. 

 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

   Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από κυκλικούς 
τσιμεντοσωλήνες ή  ορθογωνικό χυτό, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής αυτών. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω έργο  εκτελούνται  σε διάφορες οδούς του Δήμου 
Ηλιούπολης και του Δήμου  Βύρωνα.  
Προβλέπεται ο σχεδιασμός δικτύου τεσσάρων συλλεκτήρων, συνολικού μήκους 3,5χλμ περίπου και έξι 

δευτερευόντων αγωγών συνολικού μήκους 313μ. 
• Ο αγωγός 1 (μήκος 1.951μ) διέρχεται από τις οδούς Λ. Ελλήνων Πατριωτών (περιοχή Καρέα), 

Αναστάσεως, Βελισσαρίου, Κριάρη και Ισαύρων και καταλήγει στον υφιστάμενο αγωγό Σ1. 
• Ο αγωγός 2 (μήκος 689μ) διέρχεται από τις οδούς Υπερείδου, Απόλλωνος, Υπερείδου, Λ. Αλ. 

Παναγούλη και Κριάρη, όπου καταλήγει στον αγωγό 1. 
• Ο αγωγός 3 (μήκος 415μ) διέρχεται από τις οδούς Αντιφώντος, Θουκυδίδου, Δημοσθένους και 

Απόλλωνος, όπου καταλήγει στον αγωγό 2. 
• Ο αγωγός 4 (μήκος 426μ) διέρχεται από την οδό 28ης Οκτωβρίου (περιοχή Καρέα) και καταλήγει στον 

αγωγό 1. 
• Όσον αφορά τους δευτερεύοντες αγωγούς, ο αγωγός 1.4 (μήκος 20μ) διέρχεται απο την οδό 

Πυθαγόρα, ο αγωγός 1.5 (μήκος 23μ) από την οδό Αρχιμήδους, οι αγωγοί 3.3 (μήκους 44μ), 3.4 
(μήκους 31μ), 3.5 (μήκους 223μ), 3.6 (μήκους 113μ) επί των οδών Αρχιμήδους, Αισχύλου, 
Αριστοτέλους, Θουκιδίδου και ο αγωγός 2.1 (μήκους 60μ) στην οδό Απόλλωνος, βόρεια της πλατείας 
Παπαδιαμάντη. 

 
Στόχος του έργου είναι η διόδευση των πλημμυρικών απορροών στον υφιστάμενο αγωγό Σ1 που έχει 

κατασκευαστεί στην Λ. Ανδρέα Παπανδρέου όπως είχε προβλεφθεί και από την Υφιστάμενη Μελέτη 
«Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 1998». 

 
Τα έως σήμερα τμήματα του έργου τα οποία έχουν κατασκευαστεί είναι:  
• Ο αγωγός 2 (μήκους 581,00μ), ο οποίος διέρχεται από τις οδούς Υπερείδου, Απόλλωνος, Πλ. 

Παπαδιαμάντη, Αισώπου και Αλ. Παναγούλη, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.  
• Ο αγωγός 3 (μήκους 380,00μ), ο οποίος διέρχεται από τις οδούς Δημοσθένους και Απόλλωνος, όπου 

καταλήγει στον αγωγό 2, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.  
• Οι δευτερεύοντες αγωγοί : ο αγωγός 3.4 (μήκους 29,00μ) ο οποίος διέρχεται από την οδό Αισχύλου, ο 

αγωγός 3.5 (μήκους 25,00μ) ο οποίος διέρχεται από την οδό Αριστοτέλους, ο αγωγός 3.6 (μήκους 
109,00μ) ο οποίος διέρχεται από την οδό Θουκυδίδου και ο αγωγός 2.1 (μήκους 59,00μ) ο οποίος 
διέρχεται από την οδό Απόλλωνος, βόρεια της πλατείας Παπαδιαμάντη, με τα αντίστοιχα φρεάτια 
επίσκεψης και υδροσυλλογής. 

Για τα εν λόγω τμήματα του έργου τα οποία έχουν κατασκευαστεί, το σύνολο των εκτελεσθεισών 
εργασιών εκτιμάται μέχρι σήμερα σε ποσοστό 24,65% επί της συνολικής αντίστοιχης δαπάνης του 
έργου, ήτοι αξίας 587.353,33 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%, χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%) ή 728.318,13 € (με 
ΓΕ & ΟΕ 18%, & ΦΠΑ 24%).  
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Κατά την εκτέλεση του έργου έχουν προκύψει καθυστερήσεις, οι οποίες και δεν επιτρέπουν την 
ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας για τους παραπάνω αναφερόμενους  λόγους 
και παρότι η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου τελικά υπογράφηκε στις 09-02-2022, μέχρι και σήμερα και παρά τις 
ενέργειες της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τη ΕΥΔΑΠ, δεν έχει εγκριθεί η μελέτη τροποποίησης στον 
αποδεκτή των αγωγών ομβρίων του έργου της, με αποτέλεσμα, να μην μπορούν να εκκινήσουν οι 
εργασίες και το έργο να βρίσκεται σε διακοπή. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 413166/18-01-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπή Εργασιών, από την 
παραπάνω διακοπή έχει προκύψει ήδη καθυστέρηση σχεδόν τεσσάρων (4) μηνών (118 ημέρες ως 
σήμερα) χωρίς υπαιτιότητά του αναδόχου.  

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί και χρόνος πλέον του ενός (1) μηνός (από την έγκριση της 
ΕΥΔΑΠ, της μελέτης τροποποίησης δικτύου ακαθάρτων) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 
έγκρισης της απαιτούμενης μελέτης τροποποίησης, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης 
των εργασιών. 

Πέραν των πέντε (5) περίπου μηνών, καθυστέρησης που οφείλονται στην παραπάνω διακοπή των 
εργασιών, υπάρχουν και επιπλέον καθυστερήσεις που οφείλονται στη φύση των εργασιών. Οι εργασίες 
κατασκευής των αγωγών εκτελούνται σε συνθήκες πολύ δυσμενέστερες των προβλεπομένων από την 
μελέτη του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη 
μετατόπισης αγωγών δικτύων, λόγω της ύπαρξης των οποίων προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης 
οποιασδήποτε περαιτέρω εργασίας σε τμήματα του δικτύου αγωγού ομβρίων στα οποία διέρχονται 
δίκτυα ΕΥΔΑΠ. και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η συμπληρωματική σύμβαση 
εργασιών του έργου.  

Επιπλέον, οι εργασίες του έργου εκτελούνται σε εδάφη με ποσοστό βράχου πολύ υψηλότερο από 
το προβλεπόμενο στη μελέτη, σε συνδυασμό με μεγάλες κλίσεις των  οδών και στενότητα χώρου. Τα 
παραπάνω επιφέρουν καθυστέρηση πλέον των τριών (3) μηνών στον προβλεπόμενο χρόνο 
κατασκευής των αγωγών του έργου 

Όλα τα παραπάνω γεγονότα επιφέρουν αθροιστικά καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, οι 
οποίες δεν οφείλονται στον ανάδοχο, με τον προβλεπόμενο επιπλέον χρόνο για την περαίωση του 
έργου να ανέρχεται στους οκτώ (8) μήνες πέραν της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του, δηλ. έως 
την 15-03-2023. 
 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος 
οκτώ μήνες, ήτοι μέχρι τις 15/3/2023, καθότι για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους δεν 
αναμένεται να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου καθώς ανατράπηκε ο 
αρχικός προγραμματισμός εργασιών, που προέβλεπε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. 
 

Και επειδή: 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του άρθρου 145 

του Ν. 4412/2016 
2. Έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των εργασιών του έργου. 
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
4. Το με αριθμό ΔΤΕΠΑ 425022/16-5-2022 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας 

περαιώσεως των εργασιών. 
5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης της προθεσμίας του έργου για διάστημα οκτώ (8)  

μηνών για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

   Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ 
(περιοχή ΚΑΡΕΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ κατά οκτώ μήνες, ήτοι 
μέχρι τις 15-3-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
   Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ 
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(περιοχή ΚΑΡΕΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ κατά οκτώ μήνες, ήτοι 
μέχρι τις 15-3-2022 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 

από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Θα πρέπει η Διοίκηση να επιταχύνει τις διαδικασίες με 
ΕΥΔΑΠ προκειμένου να μην παρατείνεται επι μακρόν η διακοπή εργασιών». 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει από 
την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση με την παρατήρηση: «Οι εισηγήσεις της υπηρεσίας που αφορούν «ανυπαίτιες 
παρατάσεις» έχουν πάρει πλέον μια τυποποιημένη μορφή που αναπαράγεται από έργο σε έργο με 
την απαραίτητη συμπλήρωση των ημερομηνιών και λοιπών προσθηκών που η υπηρεσία κρίνει ότι 
απαιτούνται. Επί της ουσίας πληροφορίες δεν δίνονται, ενώ παραμένουν εγγενείς αδυναμίες, που 
έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες εισηγήσεις, με πιο συχνή τη μη στοιχειοθέτηση της διάρκειας των 
εισηγούμενων κάθε φορά ανυπαίτιων παρατάσεων σε συνδυασμό με την ακατανόητη τακτική της 
Διοίκησης  να κωφεύει στις συνεχείς εκκλήσεις μας να επισυνάπτεται και το ισχύον κατά περίπτωση 
χρονοδιάγραμμα του έργου. Ήδη το έργο τελεί σε καθεστώς διακοπής εργασιών από 18.1.22 με 
αιτιολογικό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82626/2.2.2022 απόφαση της ΔΤΕ της Περ. Αττ.:«α) μη 
ύπαρξη έγκρισης της μελέτης τροποποίησης του δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του αποδέκτη 
και β) λόγω της μη υπογραφής της 1ης ΣΣΕ του έργου.». Αντίθετα, στο σημείο 4 του «Ιστορικού» 
της εισήγησης το υπό στοιχείο (α) αιτιολογικό αναφέρεται ως η «μη έγκριση της μελέτης 
τροποποίησης στον αποδεκτή των αγωγών ομβρίων του έργου». Αναφέρεται, επίσης, στην 
παρούσα από 6.7.2022 εισήγηση ότι «παρά τις ενέργειες της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τη 
ΕΥΔΑΠ, δεν έχει εγκριθεί η μελέτη τροποποίησης στον αποδεκτή των αγωγών ομβρίων του έργου 
της, με αποτέλεσμα, να μην μπορούν να εκκινήσουν οι εργασίες». Τα παραπάνω, πέραν της 
ζητούμενης 8μηνης παράτασης μέχρι τις 15.3.23, προμηνύουν νέες θηριώδεις ανυπαίτιες 
παρατάσεις, καθώς και πρόσθετες αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο λόγω θετικών ζημιών, που 
είναι βέβαιο ότι θα επικαλεσθεί. Αναδεικνύουν, ακόμη, την απουσία κάθε παρέμβασης από την 
πλευρά της Διοίκησης προκειμένου να απεμπλακεί το έργο. Θα καταψηφίσουμε.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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