
                   
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 63 537 
 
Συνεδρίαση 73η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2361/2015 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 13/11/2015,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ.μ ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 217160 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 10/11/2015. 
 

Θέμα  17o 
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του  έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 
17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας  ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Νερούτσου Μαρία 

 Ευαγγελίου Παρασκευάς 

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

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μοίρας Ιωάννης  

 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 Κορομάντζος Βασίλειος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο 
στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.   

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  
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4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’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. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

A. IΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Στις 13/11/2013 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
Α.Τ.Ε.,  ποσού 11.195.916,91€ (με ΦΠΑ). 

2. Με την υπ΄αρ.259338/9-1-15 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, απορρίφθηκε η από 30-12-14 Ειδική 
Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου. 

3.  Με την υπ΄αρ. 55223/17-3-15 Απόφαση ΔΤΕΠΑ έγινε αποδοχή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 
καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, ως αναδόχου του έργου. 

4. Με την υπ΄αρ. 72701/23-4-2015 Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου. 

5. Με την υπ΄αρ.147082/20-7-15 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, έγινε αποδεκτή η από 10-7-15 Ειδική 
Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 9ου 
λογαριασμού του έργου. 

6. Με την υπ΄αρ. 161285/14-8-15 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, έγινε άρση διακοπής των εργασιών, 
μετά την εξόφληση του 9ου λογαριασμού. 

7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες , δηλαδή έως την 
12/05/2015. 

8. Με την υπ΄αρ.1054/14-5-15 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12/11/2015. 

9. Ειδικότερα, με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή πέντε κεντρικών συλλεκτήρων αγωγών 
ομβρίων στην περιοχή της Αναβύσσου του Δ. Σαρωνικού, που διέρχονται αντίστοιχα από τις 
οδούς: Περιφερειακή οδός Αλυκών, Λεωφ. Καραμανλή, Λ. Καραμανλή- Κυριακοπούλου- Αγίας 
Τριάδος και  Μ. Ασίας (δύο αγωγοί),  καθώς και τεσσάρων δευτερευόντων αγωγών ομβρίων που 
συμβάλλουν σε αυτούς: Οχετός Ο1 Αλυκών (που συμβάλει στο συλλεκτήρα Περιφερειακής οδού 
Αλυκών) και σωληνωτοί αγωγοί ομβρίων οδών Πάντου και Ανώνυμου 93 (που συμβάλουν στο 
συλλεκτήρα Αγίας Τριάδος).  
Το συνολικό δίκτυο έχει μήκος περίπου 4.675 μ., και περιλαμβάνει την κατασκευή ορθογωνικών 
ή σωληνωτών αγωγών με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής, καθώς και τις 
απαιτούμενες αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων των οδών. 
Οι πέντε κεντρικοί συλλεκτήρες αγωγοί εκβάλλουν στην θάλασσα, διασχίζοντας εγκάρσια την 
παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. 
Τμήμα του υπό κατασκευή δικτύου, και συγκεκριμένα το διερχόμενο από τις οδούς Αγ. Τριάδος, 
Πάντου, Ανωνύμου 93 και Μικράς Ασίας (από Κυριακοπούλου έως πέρας αγωγού), εμπίπτει 
εντός της ζώνης επέκτασης Α΄ κατοικίας Αναβύσσου, περιοχή η οποία εντάχθηκε προσφάτως 
στο σχέδιο πόλεως (σχετ. το υπ΄αρ. ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/2010 για την έγκριση του σχεδίου και η 
υπ΄αρ. 205623/13/12-2-14 Απόφαση Περιφ. Αττικής για την κύρωση της πράξης εφαρμογής). 
Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες εργασίες: 

 Κατασκευή  ορθογωνικού αγωγού  της  Λεωφόρου Καραμανλή, μήκους περίπου 978,50μ, με 
τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.  

 Κατασκευή  ορθογωνικού αγωγού της Περιφερειακής Οδού Αλυκών, μήκους περίπου 
664,00μ., με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.  

 Κατασκευή του ορθογωνικού αγωγού  της οδού Λ. Καραμανλή - Κυριακοπούλου μήκους 
περίπου  459,00μ. 

 Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της οδού Αγίας Τριάδος, μήκους περίπου 727,50μ. και 
κρασπεδορείθρων, στα τμήματα της οδού που δεν εμποδίζουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες. 

 Κατασκευή  συμβαλλόντων αγωγών : ορθογωνικού οχετού Αλυκών, μήκους 28,00μ, 
σωληνωτού αγωγού οδού Πάντου, μήκους περίπου 179,00μ., και σωληνωτών αγωγών οδού 
Ανώνυμος 93, μήκους περίπου 310,00μ. 

 Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού οδού Μικράς Ασίας, μήκους περίπου 250,00μ. (εκ των 
συνολικών 1.329,00μ και των δύο παράλληλων αγωγών). 
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 Αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στις οδούς: Περιφερειακή οδός Αλυκών και Λ. 
Καραμανλή, ενώ επί της Λ. Καραμανλή προβλέπεται να διαστρωθεί επιπλέον και αντιολισθηρή 
ασφαλτική στρώση, όπως εγκρίθηκε με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου. 
Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: 

 Κατασκευή  φρεατίων υδροσυλλογής επί της οδού Αγίας Τριάδος, στις θέσεις που έχουν 
κατασκευαστεί τα κρασπεδόρειθρα και ολοκλήρωση των φρεατίων επίσκεψης. 

 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή, επίχωση, αποκατάσταση οδοστρώματος, κ.λ.π.)  επί των 
οδών Κυριακοπούλου – Σμύρνης – Λ. Σουνίου, όπως έχουν περιληφθεί στον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 
για τη μετατόπιση  αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. 
Οι εργασίες που υπολείπονται για την αποπεράτωση του έργου είναι: 

 Κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος των δύο συλλεκτήρων αγωγών της οδού Μικράς 
Ασίας (κατασκευή αγωγών, φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων υδροσυλλογής και αποκατάσταση 
οδοστρώματος), μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μετατοπίσεων των δικτύων ΕΥΔΑΠ 
και ΟΤΕ, των αρχαιολογικών ανασκαφών και την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δ. 
Σαρωνικού, όπου απαιτείται για τις ανάγκες του έργου. 

 Ολοκλήρωση των φρεατίων υδροσυλλογής, και  αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στις 
οδούς Αγίας Τριάδος, Πάντου και Ανωνύμου 93, μετά την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου 
από το Δ. Σαρωνικού. 

 Διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης επί της Λ. Καραμανλή. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα το 77% (3.596,00/4.675,00μ) του 
συνολικού μήκους του δικτύου, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου 
ανέρχεται περίπου στο 70%, λόγω υπολειπόμενων εργασιών στις οδούς Αγίας Τριάδος, Πάντου 
και Ανωνύμου 93 (φρεάτια επίσκεψης, υδροσυλλογής και  αποκαταστάσεις  οδοστρωμάτων). 

10. Ο ανάδοχος με την από 09-10-2015 αίτησή του (αρ.πρωτ.194913/9-10-15/ΔΤΕΠΑ) ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, δηλαδή μέχρι 12-5-2016. 

11. Με την από 26-10-15 Εισήγηση – Αναφορά  του  Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών – 
Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου. 

12. Με το υπ΄αρ. πρωτ.5333/4-11-15 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α. δόθηκε η 
σύμφωνη γνώμη στην αιτούμενη  παράταση. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι: 

α) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, σε 
εκτεταμένη περιοχή επί της οδού Μ. Ασίας, και διενεργείται ανασκαφική έρευνα από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, στα πλαίσια του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», η 
οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. 
β) καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΕΥΔΑΠ και 
ΟΤΕ) από πλευράς των αρμοδίων φορέων, ενώ υπήρξαν επιπλέον καθυστερήσεις λόγω 
χρονοβόρων διαδικασιών για  τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων. 
γ) έχει καθυστερήσει, από πλευράς του Δήμου Σαρωνικού, η ολοκλήρωση των απαραίτητων 
ενεργειών προκειμένου να αποδοθούν για τις ανάγκες του έργου τα ρυμοτομούμενα τμήματα 
ιδιοκτησιών. 
δ) έγινε διακοπή των εργασιών του έργου, για διάστημα ενός μηνός, λόγω καθυστέρησης 
πληρωμής του 9ου λογαριασμού του έργου πέραν δίμηνου από την υποβολή του και μετά την 
υποβολή της από 10/7/15 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.  

2. Η καθυστέρηση  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
3. Ο ανάδοχος, με την από 07/04/15 αίτησή του, έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες, για τους παραπάνω λόγους. 
4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών κρίνεται επαρκής και 

εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα οι 
αρχαιολογικές εργασίες και οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την αποδόμηση των αρχαιοτήτων. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 
17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, μέχρι 12/05/2016, δηλαδή κατά  έξι (6) 
μήνες. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
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η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 
17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, μέχρι 12/05/2016, δηλαδή κατά  έξι (6) 
μήνες, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας δηλώνει λευκό. 
 

     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Ευαγγελίου Παρασκευάς 
Δανάκος Χριστόφορος 
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