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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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2546/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, 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. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  36ο 
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
Εργολαβία ΑΠ 94, Αναδόχου:  Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 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:   
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το 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 147. 

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. Την αριθμ 563598/27-9-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσία/Τμήμα Ρεμάτων της 

Διεύθυνσης με την οποία εισηγείται  την έγκριση  της χορήγησης παράτασης προθεσμίας μέχρι 

την 21-3-2020 ,σύμφωνα και με τις αιτήσεις της αναδόχου Κ/Ξ. 

6. Το  αριθμ. πρωτ. 2799/27-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας 

Αττικής  σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη  για τη χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας του έργου «Εκτροπή χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτηση χειμάρρου Σούρες 

Θριασίου πεδίου». 

   

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.    
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5. 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. 

10. 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.  

11. Με την υπ’ αρ. 3803/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης ΣΣΕ, όπως περιλαμβανόταν στον 1o Α.Π.Ε., για την οποία 

γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (3ο θέμα 22ης Συνεδρίας/22-11-18). 

12. Με την με αρ. 216/2019 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. 

13.  Η 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου υπογράφηκε στις 7-5- 2019 για το ποσό των 1.788.956,00 € για 

εργασίες, 322.012,08 €  για ΓΕ & ΟΕ 18%, 189.987,13 € για απρόβλεπτα, 337.362,60 € για 

απολογιστικά και 10.000,00 € για αναθεώρηση, ήτοι συνολικού ποσού χωρίς 

Φ.Π.Α:2.648.317,81€.  

14. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 10 μήνες και έληγε στις 03-06-2019. Η 

Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που εγκρίθηκαν με την 1η Σ.Σ., οι οποίες προηγούνταν 

χρονικά και τεχνικά των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως είναι κυρίως οι ποσότητες 

επιπλέον βραχωδών εκσκαφών, οι εργασίες αντιστηρίξεων των πρανών με πασσάλους και οι 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και οι καθυστερήσεις από τις αποκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. 

πρότεινε παράταση εργασιών μέχρι 31-12-2019. Η   Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 

με την υπ’ αρ. 1350/2019 απόφαση της χορήγησε παράταση περαίωσης εργασιών έως την 15-10-

2019.  

15. Με την αριθμ 2364_2019/24-07-2019 πράξη (ΑΔΑ: ΩΡΚΧ7Λ7-ΦΣΘ) της Περιφερειάρχη 

Αττικής εντάχθηκε το έργο: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό 

ΟΠΣ 5033061 

16. Με την αριθμ. πρωτ. 485363/27-08-2019 απόφαση  της Διεύθυνσης Έργων 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.    

17. Με το από 11-07-19 πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. γνωμοδότησε θετικά 

ως προς την προσαρμογή της μελέτης επένδυσης – διαμόρφωσης των διατομών και την μελέτη 

τροποποίησης της αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών του έργου. Με την 5014399/03-09-

2019 απόφασή της η Δ.Ε.Α.Π. ενέκρινε την προσαρμογή των μελετών.   

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:  
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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.  

- 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.   

- 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 %.  

- Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.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 της Περιφέρειας Αττικής.  

- Ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τις διαφοροποιήσεις στην 

αρχική σύμβαση και στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε στις 27-08-2019 με την αριθμ. 

485363  Απόφαση της Διεύθυνσης  Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας .   

Σύμφωνα με την αριθμ 563598/27-9-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:  

 Ο κύριος λόγος καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής των αγωγών στο 

αστικό οικοδομημένο τμήμα της πόλης ήτοι οδούς Κάλβου, Ηπείρου και Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας 

είναι τα εκτεταμένα δίκτυα Ο.Κ.Ω. που διέρχονται. Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του αναδόχου 

και τα έγγραφα της Υπηρεσίας, μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι Ο.Κ.Ω. δεν έχουν ολοκληρώσει τις 

μελέτες προσωρινών μετατοπίσεων και επανατοποθέτησης των αγωγών και δεν έχουν καταθέσει 

τις οικονομικές απαιτήσεις τους.  

 Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα η Υπηρεσία έχει δώσει εντολές προσωρινών 

μετατοπίσεων όλων των αγωγών και εν συνεχεία επίχωσης των, ώστε να λειτουργήσουν οι δρόμοι 

τόσο του εκτός σχεδίου τμήματος όσο και των αστικών τμημάτων. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στις 

οδεύσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπου υπήρξε ανάγκη επίχωσης των έργων προσωρινών 

μετατοπίσεων των Ο.Κ.Ω., ώστε να κατασκευαστούν τα ασφαλτικά και να λειτουργήσουν οι 

προσωρινές οδεύσεις, ώστε να κατασκευαστούν τα τμήματα του δίδυμου αγωγού εκτροπής του 

χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν στις οριστικές θέσεις όταν 

ολοκληρωθούν οι μελέτες των αρμόδιων υπηρεσιών των Ο.Κ.Ω., αποζημιωθούν και εκτελέσουν τις 

απαραίτητες εργασίες.  

 Οι εργασίες κατασκευής του δίδυμου αγωγού εκτροπής του χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης 

προς τον χείμαρρο Σούρες ολοκληρώνονται εντός των ημερών, το αργότερο μέχρι 10-10-2019. 

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες τεχνικών έργων εκτός του τεχνικού Τ2 της οδού 

Λουκά Δεληγιάννη.  

 Ειδικά η κατασκευή του τεχνικού της οδού Λουκά Δεληγιάννη προγραμματίζεται να 

ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας, προκειμένου 

να μην συνυπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτροπής της Κυκλοφορίας.  
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 Ο σημαντικότερος παράγοντας καθυστέρησης είναι ο αγωγός μέσης τάσης ηλεκτρικού 

ρεύματος που είναι στερεωμένος στα πλάι της γέφυρας με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία είτε η 

κατασκευή παράλληλης προσωρινής γεφύρωσης με ελαφρά μεταλλικά στοιχεία είτε η τοποθέτηση 

της υπόγεια με βάση της οδηγίες του αρμόδιου οργανισμού.  

 Εφόσον η μετακίνηση του αγωγού μέσης τάσης πραγματοποιηθεί εντός των ημερών, και με 

δεδομένο ότι οι κατασκευασθείσες εκτροπές της κυκλοφορίας λειτουργούν ικανοποιητικά, δεν 

υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας και το ενδιάμεσο τμήμα του δίδυμου αγωγού μήκους περίπου 

80 μέτρων κατασκευάζεται με ταχείς ρυθμούς, θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης των 

μεταλλικών πεζογεφυρών και του υπάρχοντος τεχνικού, ώστε πριν την έναρξη της χειμερινής 

περιόδου να υπάρχει διανοιγμένο το νέο τεχνικό σημαντικά μεγαλύτερων διαστάσεων που θα το 

αντικαταστήσει.  

 Μέχρι τις 15-10-2019 προβλέπεται ότι παρά τα αναφερθέντα προβλήματα μετατοπίσεων 

των δικτύων των Ο.Κ.Ω. θα έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός και το έργο θα είναι λειτουργικό, δηλαδή η 

προβλεπόμενη από την μελέτη παροχή του χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης θα εκτρέπεται προς τον 

χείμαρρο Σούρες. Επίσης θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επιχώσεων και στρώσης υπόβασης  

ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των οδών Κάλβου και Ηπείρου, ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα 

ασφαλτόστρωσης του τμήματος της Εθνικής Οδού, καθόσον τα δίκτυα υπάρχουν κυρίως στο 

έρεισμα της οδού οπότε μπορούν μελετηθούν και τοποθετηθούν στις οριστικές θέσεις σε αυτό το 

πλάτος και μετά την επαναφορά της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό.    

 Επενδύσεις πρανών.  

 Η μελέτη προσαρμογής των επενδύσεων των πρανών καθυστέρησε διότι :  

    - Έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εκσκαφές του έργου, ώστε να υπάρχει η συνολική εικόνα του 

εδάφους κατά διατομή. Αυτό έγινε δυνατό μετά την έγκριση και υπογραφή της 1ης Σ.Σ. στις 7-5-

2019, η οποία ενέκρινε τις επιπλέον ποσότητες βραχωδών εκσκαφών.  

   - Ήταν αναγκαίο να προσαρμοστεί η μελέτη στα πλημμυρικά επακόλουθα φαινόμενα που 

διαπιστώθηκαν μετά την θεομηνία του 2017, κατά την οποία οι διατομές της μελέτης 

αποσαθρώθηκαν και παρασύρθηκαν με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η επανασύσταση των 

διατομών ώστε οι διατομές που θα παραδοθούν να είναι αυτές που προβλέπονταν από την αρχική 

υδραυλική μελέτη και να έχουν τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.   

   - Με δεδομένο ότι η θεομηνία διάβρωσε και παρέσυρε σημαντικό μέρος του φυσικού 

πρανούς, το οποίο θεωρείται εν γένει ικανοποιητικής αντοχής, ήταν αναγκαίο να εξασφαλιστεί κατά 

το δυνατόν το έργο και να αγκυρωθούν τα συρματοκιβώτια επενδύσεων των πρανών, προκειμένου 

να μην παρασυρθούν από την μεγάλη ταχύτητα και παροχή του χειμάρρου Σούρες. Επιλέχθηκε η 

κατασκευή βάσης έδρασης από σκυρόδεμα με αγκύρωση μέσω σιδηρών συνδέσμων.    

  - Επιπλέον των ανωτέρω μετά την αποστολή στην υπηρεσία από την Δ.Τ.Ε. της Π.Α. των 

στοιχείων παροχής και ταχύτητας του χειμάρρου Σούρες, όπως αυτά προέκυψαν από την 

υδραυλική μελέτη που συνέταξε η εταιρία που κατασκευάζει το έργο οδοποιίας, εξετάζεται η 

πρόταση αύξησης της αντοχής των τμημάτων από το τέλος του έργου οδοποιίας και για ικανό 

μήκος, σε συνάρτηση των έργων ανάσχεσης της ταχύτητας.  

 Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές των διατομών, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα για 

την μεταφορά της παροχής των ομβρίων.  

 Με βάση τα ανωτέρω το έργο της κατασκευής των δίδυμων αγωγών και των επενδύσεων 

πρανών προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2019 ήτοι μέχρι την προηγούμενη 

εισήγηση της Δ.Υ.  

 Τα έργα αποκαταστάσεων ήτοι κυρίως τα έργα ασφαλτικών εργασιών, κρασπέδων κλπ. θα 

ολοκληρωθούν μετά την οριστικοποίηση των οδεύσεων αγωγών Ο.Κ.Ω. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

που εκτιμάται ότι αυτό θα καθυστερήσει και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας θα 

εκτιμηθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου ολοκληρωμένου.  

      Έως και σήμερα δεν έχουν εισέτι μετακινηθεί τα δίκτυα ΟΚΩ (βλ. συνημμένα τις σχετικές 

αιτήσεις) τα οποία ευρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης των έργων, η μη μετακίνηση των οποίων είχε 

αποτελέσει λόγο χορήγησης της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών, και  η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία είχε εισηγηθεί τη χορήγηση της παράτασης περαίωσης εργασιών έως την 31-12-2019.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 31-03-2020, 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, όπως διαμορφώθηκαν με 

τον 2ο Α.Π.Ε., ήτοι :  

  - Βραχώδεις εκσκαφές 

  - Αντιστηρίξεις  

  - Έργα αποκαταστάσεων – Ο.Κ.Ω.   

  - Έργα κεφαλής μερισμού.  

  - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

  - Τελικές διαμορφώσεις – επενδύσεις πρανών  

2.  Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληγε την 03-06-2019 και σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. 1350/2019 απόφαση χορήγησης παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής  την 15-10-2019. 

3.      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. 

4.  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).  

5. Με την αριθμ 563598/27-9-2019 εισήγησή της η Διευθύνουσα υπηρεσία / Τμήμα Ρεμάτων της 

Διεύθυνσης  εισηγείται την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών της εργολαβίας «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94,   

Αναδόχου  :  ΚΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ μέχρι την 31-03-2020, σύμφωνα με το 

άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως. 

6. Με το αριθμ.  πρωτ. 2799/27-9-2019 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας 

Αττικής,  διατυπώνει θετική γνώμη  για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εκτροπή 

χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου πεδίου», δεδομένου ότι δεν 

τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν 

όπως προβλέπεται στην αρχική νομική δέσμευση. 

Εισηγούμαστε 

 Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5033061, αναδόχου: Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ 

ΑΤΕ, μέχρι την 31-03-2020, 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  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
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ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5033061, αναδόχου: Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΗΡΩΝ 

ΑΤΕ, μέχρι την 31-03-2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό.  
 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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