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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 28η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1350/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 200886 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 17-05-2019. 

Θέμα 29ο   

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94,   Ανάδοχος  :   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.  
2.  Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 156. 
4.  Των άρθρων 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της 
ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
5.  Τις από 7-5-2019 και 14-5-2019  αιτήσεις  του αναδόχου οικονομικού φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΡΓΩΝ 
Α.Ε.-ΗΡΩΝ ΑΤΕ  
6. Την από 14-05-2019 εισήγηση του τμήματος ρεμάτων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) στην οποία 
εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  κατά έξι (6) 
μήνες και  εικοσιοκτώ ημέρες ήτοι μέχρι την 31-12-2019. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Πρόκειται για το έργο : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 8.830.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).  
2. Με την ΥΠ’ ΑΡ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018, ενώ με την υπ’ αρ. 
425/2017 Απόφαση εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό Έτος 
2018, όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος (Κ.Α.Ε. 9775.06.015). 
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από τη 
μελετητική εταιρεία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ελέγχθηκαν διορθώθηκαν από το τμήμα 
Μελετών της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την αρ. 826οικ./17-4-2018 σχετ. 825 απόφαση.   
4. Με την υπ’ αρ. 1013/2018 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 6ΞΑΧ7Λ7-ΤΘΖ Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης αλλά με ανάρτηση αυτής στο 
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 , παρ. γ 
του Ν.4412/2016, για το έργο του θέματος β) η σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου 
σε δέκα (10) μήνες, γ) η έγκριση των όρων της συνημμένης πρόσκλησης και της διακήρυξης, δ) 
την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ΕΣΗΔΗΣ, ε) η επιλογή διά κληρώσεων 7 (επτά) εταιρειών, 
που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά, με ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης, από τον 
κατάλογο που συντάχθηκε από τη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.    
5. Με την υπ’ αρ. 1044/11-05-2018 σχετ: 832 Πρόσκληση, αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και βάσει 
της οποίας προσκλήθηκαν, ύστερα από ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης από τον κατάλογο – 
πρόταση που αποτελείτο από 25 εταιρείες, επτά (7) εξ’ αυτών (ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε., ΤΕΚΑΤ Α.Ε., 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέματος.   
6. Με την υπ’ αρ. 391/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
7. Το από 30-05-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
1534/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  
8. Με την υπ’ αρ. 1671/19-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε 1. Το 2ο Πρακτικό του έργου και 2. Η κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση 
Οικονομικών Φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
30,81% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 6.213.822,92 €  (πλέον ΦΠΑ 24%). 
9. Με την με αρ. 393/2018 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. 
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10. Με την υπ’ αρ. πρωτ: οικ.1750/23-7-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη 
λειτουργικότητα «Επικοινωνία»  του υποσυστήματος, ζητήθηκε η υποβολή επικαιροποιημένων  
δικαιολογητικών, τα οποία η ένωση οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» 
υπέβαλε εμπρόθεσμα με την από 24-7-2018 ηλεκτρονική υποβολή και τη με αρ. πρωτ: 
Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.: 1765/25-7-2018 υποβολή τους σε έντυπη μορφή.  
11. Με την από 24-7-2018 ηλεκτρονική υποβολή και τη με αρ. πρωτ: Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.: 1765/25-7-
2018 υποβολή σε έντυπη μορφή υποβλήθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
της σύμβασης για το έργο του θέματος.  
12. Με την υπ’ αρ. πρωτ: 1765/26-7-2018 Ειδική Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής προσκαλέστηκε η  Ένωση Οικονομικών 
Φορέων: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης  του έργου 
του θέματος, η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη λειτουργικότητα 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος.   
13. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε την 03/08/2018  για το ποσό των 4.484.580,38 € 
για εργασίες, 807.224,47 €  για ΓΕ & ΟΕ 18%, 476.262,44 € για απρόβλεπτα, 338.983,05 € για 
απολογιστικά, 42.217,63 € για ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών  και 64.554,95 €  για αναθεώρηση, 
ήτοι Συνολικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.:  6.213.822,92 €, μετά την με αρ. πρωτ: 1765/26-7-2018 
Ειδική Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.  
16. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 10 μήνες και λήγει την 03-06-2019.  
17. Τις από 07-05-2019 και 14-05-2019 αιτήσεις της αναδόχου Κ/Ξ.  
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ANTIKEIMENO ΕΡΓΟΥ  
 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των έργων διευθέτησης τμήματος 
των χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερίνης του Θριασίου Πεδίου Αττικής και αναλυτικότερα: 
1. Για τον χείμαρρο Σούρες:  
Διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης από τη Χ.Θ.0+000 (πέρας κατασκευασμένου τμήματος) έως 
Χ.Θ. 1+740 (συμβολή αγωγού εκτροπής Αγ. Αικατερίνης). 
2. Για τον χείμαρρο Αγ. Αικατερίνης:  
 Κατασκευή αγωγού εκτροπής μέρους της πλημμυρικής παροχής του. Ο αγωγός αρχίζει 
από το όριο του Σχεδίου Πόλεως και εκβάλει στη Χ.Θ.1+740 περίπου του χειμάρρου Σούρες. Το 
υπόλοιπο της παροχής του θα συνεχίσει να διοχετεύεται μέσω της φυσικής κοίτης του χειμάρρου 
Αγ. Αικατερίνης (που ευρίσκεται στην περιοχή επέκτασης του Σχ. Πόλεως) στον υφιστάμενο 
αγωγό, ο οποίος διέρχεται από την πόλη της Μάνδρας και συγκεκριμένα διά των οδών Ομήρου, 
Αίαντος, Αγ. Αικατερίνης, Στρ. Ρόκκα, Κοροπούλη και εκβάλλει στον χείμαρρο Σούρες στη 
Χ.Θ.0+238,70.  
 
 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση .   
 Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να  συμπεριλάβει:  
α)  Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του έργου, 
όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,  
β)  Τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ που συντάχθηκαν για να τιμολογήσουν νέες 
εργασίες, οι οποίες τη διάρκεια σύνταξης της μελέτης του έργου ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, 
κρίνονται όμως απαραίτητες για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.    
 Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει αφενός τις διαφοροποιήσεις στην αρχική 
σύμβαση και αφετέρου την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε με την αριθμ 3803/2018 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
          H 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 07-05-2019, με συνολική δαπάνη 
εργασιών 3.283.914,08 (με το 24 % Φ.Π.Α.), η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση της δαπάνης κατά 
ποσοστό 39,89 %  .  
 
Παράταση εργασιών.    
 Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παράταση των εργασιών του έργου του θέματος. Λόγω 
της φύσης του έργου παρατηρείται γραμμικότητα στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, δηλαδή 
προβλέπεται η αλληλουχία εργασιών ήτοι τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. εκσκαφή, κατασκευή 
δίδυμου αγωγού, επιχώσεις, επανακατακευή – σύνδεση δικτύων Ο.Κ.Ω., ολοκλήρωση 
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οδοστρωσίας όπου απαιτείται. Αντίστοιχα στα ανοιχτά ορύγματα, όπου δηλαδή δεν 
κατασκευάζεται δίδυμος αγωγός προβλέπεται επένδυση των πρανών με συρματοκιβώτια κλπ.  
 Η καθυστέρηση που προέκυψε οφείλεται σε δύο λόγους ήτοι :  
 
1. Προσαρμογές της αρχικής Σύμβασης. 
 Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις που επήλθαν με τον 1ο Α.Π.Ε. στις συμβατικές εργασίες 
οφείλονται στην διαφορετική σύσταση του εδάφους, δηλαδή της διαφοροποίησης του 
χαρακτηρισμού των εκσκαφών του έργου, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να απαιτηθούν σημαντικά 
μεγαλύτερες ποσότητες βραχωδών εκσκαφών.  
 Ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο οι βραχώδεις εκσκαφές τάφρων από 33.900 κ.μ. 
αυξήθηκαν σε 50.000 κ.μ.  ενώ οι εκσκαφές ορυγμάτων από 12.000 κ.μ. σε 36.000 κ.μ.  
 Στο έργο απορροφήθηκαν οι εγκεκριμένες ποσότητες βραχωδών εκσκαφών στις θέσεις 
κατασκευής του δίδυμου οχετού όπου ήταν μικρότερες οι ποσότητες εκσκαφών, ώστε να 
ολοκληρωθεί το κατά το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του έργου.  
 Για την ολοκλήρωση των εργασιών της αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τον 
1ο Α.Π.Ε.  και αφορά αφενός στην ολοκλήρωση των βραχωδών εκσκαφών και την κατασκευή του 
δίδυμου οχετού στις θέσεις αυτές εκτιμάται ότι η καθυστέρηση που θα προκύψει θα αφορά μόνο 
στις απομένουσες εκσκαφές τάφρων, όπου θα κατασκευαστεί ο αγωγός.  
 Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία συνεκτιμώντας την μέχρι σήμερα  εξέλιξη και χρόνο 
κατασκευής εκτιμά ότι για την κατασκευή των τμημάτων του δίδυμου αγωγού που αντιστοιχούν στα 
τμήματα που απομένουν είναι περίπου ένας (1) μήνας εντατικής εργασίας των συνεργείων 
κατασκευής σκυροδεμάτων.      
 
2. Συμπληρωματική Σύμβαση. 
 Οι εργασίες που έχουν ενταχθεί στην 1η Σ.Σ. είναι οι παρακάτω:  
 
 Βραχώδεις εκσκαφές :   
 Μετά την υπογραφή της 1ης Σ.Σ. ξεκίνησαν με εντατικό ρυθμό οι εργασίες βραχωδών 
εκσκαφών, σύμφωνα με τις ποσότητες που έχουν ενταχθεί σε αυτή και οι οποίες ανέρχονται σε  
εκσκαφές τάφρων 52.500 κ.μ. και εκσκαφές ορυγμάτων  32.000 κ.μ., δηλαδή σχεδόν το σύνολο 
των εργασιών της αρχικής σύμβασης.   
 Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κυρίως εντός του αστικού ιστού της πόλης αφενός για 
την κατασκευή του δίδυμου αγωγού και αφετέρου στην ανοιχτή διατομή. Θα απαιτηθεί αφενός η 
εντατική εργασία των ανάλογων μηχανημάτων εκσκαφής και αφετέρου των συνεργείων 
κατασκευής σκυροδεμάτων. Λόγω  της γραμμικότητας και αλληλουχίας της κατασκευής η συνολική 
εκτίμηση της καθυστέρησης βασίζεται στην συνολική διαδοχή.  
 Όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και από την φύση 
του έργου οι εκσκαφές έχουν κατανεμηθεί σχεδόν σε όλη την διάρκεια του έργου δηλαδή σε εννέα 
από τους δέκα μήνες. Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου προγραμμάτισε τις 
εργασίες ώστε να απομείνουν εργασίες βραχωδών εκσκαφών σο τμήμα που προβλέπονται 
εργασίες αντιστηρίξεων, δηλαδή στα 550 μέτρα στις οδούς Κάλβου, τμήμα Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας 
και οδό Ηπείρου. Με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση του έργου. Για τον λόγο 
αυτό έχει προτάξει τις εργασίες με τρόπο που να κατασκευαστεί ο δίδυμος αγωγός στο σύνολό του 
πριν την έλευση του φθινοπώρου ήτοι τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου 2019.   
 
Αντιστηρίξεις :  
 Στα πλαίσια της εργολαβίας διενεργήθηκαν γεωτρήσεις και έγινε σχετική γεωτεχνική έρευνα 
και στατική μελέτη για τον τρόπο αντιστήριξης των πρανών, για τα τμήματα στις οδούς Κάλβου, 
Ηπείρου και το τμήμα της Π.Ε.Ο.Α.Θ.,  από την οποία μελέτη προβλέπεται η αντιστήριξη με την 
χρήση φρεατοπασσάλων, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σταθεροποίησης των κατακόρυφων 
πρανών με ηλώσεις ή βλήτρα. Επίσης τοπικά προβλέπεται η ενίσχυση του εδάφους με ανάμιξη 
εδαφικού υλικού με ένεμα με την τεχνική JET GROUTING.  
 Η ανωτέρω πρόσθετη εργασία προβλέπεται για την οδό Κάλβου, το τμήμα της Ε.Ο. 
Ελευσίνα Θήβα και την οδό Ηπείρου, δηλαδή για τα 550 μ. από τα συνολικά 1500 μ. του 
κατασκευαζόμενου αγωγού ήτοι περίπου το 1/3 του δίδυμου αγωγού θα κατασκευαστεί μετά τις 
εργασίες αντιστηρίξεων, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση.          
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 Κατόπιν των ανωτέρω εκτιμάται ότι η καθυστέρηση που προέκυψε για το σύνολο των 
εργασιών αντιστηρίξεων με πασσάλους, μετακίνησης δικτύων Ο.Κ.Ω., βραχωδών εκσκαφών, 
κατασκευής δίδυμου αγωγού, επιχώσεων και επαναφοράς των δικτύων Ο.Κ.Ω. ανέρχεται σε 
τέσσερεις (4) μήνες πλέον του ανωτέρω ενός μηνός που αφορά στην αρχική σύμβαση, ήτοι 
συνολικά πέντε (5) μήνες.  
 Από την εξέλιξη της κατασκευής είναι κατανοητό ότι οι ανωτέρω εργασίες της αρχικής 
σύμβασης και της 1ης Σ.Σ. είναι άμεσα αλληλο-εμπλεκόμενες, δηλαδή το ανωτέρω εκτιμώμενο 
χρονικό διάστημα καθυστέρησης των πέντε (5) μηνών αφορά στο σύνολο των εργασιών αυτού του 
αντικειμένου.     
 
Έργα αποκαταστάσεων – Ο.Κ.Ω.   
 Δεν υπήρχε καταγραφή των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις οδούς Κάλβου, τμήμα Ε.Ο. Ελευσίνας 
Θήβας και οδό Ηπείρου. Ήδη μετά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκτεταμένο 
δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, ιστών ηλεκτροφωτισμού, αγωγών ύδρευσης κλπ. Από την μέχρι 
σήμερα αλληλογραφία διαπιστώθηκε ότι για κάθε παρουσιαζόμενο δίκτυο απαιτούνται χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ για κάποια εξ αυτών υπάρχει απαίτηση προπληρωμής. Κατόπιν 
αυτού έχουν δοθεί εντολές για την προσωρινή μετατόπιση των δικτύων, ώστε να κατασκευαστεί ο 
δίδυμος αγωγός και τα τεχνικά έργα (γεφύρια κλπ). Στην συνέχεια οι αποκαταστάσεις των δικτύων 
επάνω από τον κατασκευασμένο αγωγό η δίπλα στο διαμορφωμένο ρέμα μπορούν να γίνουν 
χωρίς να επηρεάσουν και χωρίς να καθυστερήσουν το κυρίως έργο. Ωστόσο η τοποθέτηση και 
ρύθμιση θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο στάδιο των επιχώσεων ορυγμάτων. Ως εκ 
τούτου στην παρούσα εισήγηση δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση – εκτίμηση της ολοκλήρωσης των 
εργασιών αποκατάστασης Ο.Κ.Ω. από τους αρμόδιους οργανισμούς.  
 Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την λειτουργία του αγωγού, ο οποίος θα έχει κατασκευαστεί 
και θα διοχετεύει τα όμβρια από την δεξαμενή μερισμού στον αποδέκτη αγωγό στο πέρας του 
έργου.   
 Εκτιμάται ότι η καθυστέρηση που θα προκύψει για την αποκατάσταση της οδοστρωσίας, 
πλακοστρώσεων, ασφαλτικών κλπ. θα ανέλθει σε τουλάχιστον ένα (1)επιπλέον μήνα.    
 
Έργα κεφαλής μερισμού.  
 Από την συμπληρωματική σύμβαση εγκρίθηκε ως πρόσθετο, αλλά απαραίτητο αντικείμενο 
η κατασκευή έργων ανάσχεσης – συγκράτησης φερτών ανάντη της δεξαμενής μερισμού. Επειδή η 
κατασκευή έργων σκυροδέματος στο σημείο αυτό θα καθυστερήσει τις λοιπές εργασίες του κυρίως 
έργου προτείνονται αυτές οι εργασίες να προγραμματιστούν για το τελευταίο στάδιο του έργου 
δηλαδή το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες αποκαταστάσεων τους τελευταίους 
δύο μήνες της προτεινόμενης παράτασης (δηλαδή Νοέμβριο ,Δεκέμβριο 2019).   
 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  
 Η βασική κυκλοφοριακή ρύθμιση που απομένει είναι της Ε.Ο. Ελευσίνα Θήβα, για την 
οποία προηγείται η διαμόρφωση των παρακάμψεων που εγκρίθηκαν με την 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού κάτω από την Ε.Ο. και την σύνδεσή 
του με τα υπόλοιπα τμήματα, θα λειτουργήσουν οι παρακάμψεις μέχρι την κατασκευή των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. και την οδοστρωσία – ασφαλτικά. Οι εργασίες αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το 
τέλος 2019 χωρίς να επηρεάσουν την λειτουργικότητα – αποτελεσματικότητα του έργου.  
 
Δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 Οι αναφερόμενες στην αίτηση δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν αποδεικνύονται. Περαιτέρω 
παρατηρήθηκε μικρή καθυστέρηση στο έργο, που κατά την άποψη της υπηρεσίας δεν επηρέασε 
τον χρόνο κατασκευής.  
 
Τελικές διαμορφώσεις – επενδύσεις πρανών 
 Όπως αναφέρθηκε διαπιστώθηκε η σύσταση του εδάφους ήταν κυρίως βραχώδης. Ως εκ 
τούτου η υπηρεσία με τον μελετητή και τον ανάδοχο του έργου προχωρά στην ακριβή επιλογή των 
επενδύσεων των πρανών ώστε να ανταποκρίνεται στην φύση του εδάφους. Προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το κυρίως έργο οι εργασίες αυτές θα προγραμματιστούν μετά την ολοκλήρωση του 
αγωγού, ήτοι κυρίως στους τελευταίους μήνες του 2019 (Νοέμβριο – Δεκέμβριο).  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου  κατά έξι (6) μήνες και εικοσιοκτώ ημέρες, από την συμβατική 
αρχική ημερομηνία ήτοι μέχρι 31-12-2019, σύμφωνα με τις αιτήσεις του αναδόχου .  
 
Και επειδή :  
1.   Απαιτείται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες ήτοι τροποποιήσεις ποσοτήτων της 
αρχικής σύμβασης και εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι :  
  - Βραχώδεις εκσκαφές 
  - Αντιστηρίξεις  
  - Έργα αποκαταστάσεων – Ο.Κ.Ω.   
  - Έργα κεφαλής μερισμού.  
  - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  
  - Τελικές διαμορφώσεις – επενδύσεις πρανών  
2.  Η 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. 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, (δαπάνη αναθεώρησης).  
4. Η ανάδοχος Κ/Ξ κατέθεσε τις από 07-05-2019 και 14-05-2019 αιτήσεις παράτασης 
εργασιών και αιτείται παράταση εργασιών μέχρι 31-12-2019 λόγω δικτύων Ο.Κ.Ω., δυσμενών 
καιρικών συνθηκών και της υπογραφείσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.   
 Κατόπιν των ανωτέρω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία Α.Π. 94,  αναδόχου οικονομικού φορέα  : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 
– ΗΡΩΝ ΑΤΕ ,  κατά έξι (6) μήνες και είκοσι οκτώ (28) ημέρες ήτοι μέχρι την 31-12-2019, 
σύμφωνα με το 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 
λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του έργου, ιδίως για την ασφάλεια των πολιτών και την 

αναγκαιότητα να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι έτοιμο πριν τον επερχόμενο 
χειμώνα 

ομόφωνα αποφασίζει 

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία Α.Π. 94,  αναδόχου οικονομικού φορέα  : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 
– ΗΡΩΝ ΑΤΕ ,  έως τις 15/10/2019, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.  

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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