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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 63 538 

           213 20 63 776 
  

 Συνεδρίαση 20η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 705/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
226011 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19-03-2020. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 

 
Θέμα 21

ο  

Έγκριση χορήγησης  παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ», εργολαβία ΑΠ 94, (Κ.Α.Ε. 9775.06.015.). Ανάδοχη ένωση οικονομικών φορέων:  Κ/ΞΙΑ 
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 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

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

 Κουρή Μαρία 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αρ. 
πρωτ. 225124/19-3-20 εισήγηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
  
1.Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
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)») και ειδικότερα το άρθρο 147. 
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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’ αριθ. 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 του έργου του θέματος. 
6. Την υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος 

(αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 162373/26-2-2020).  
7. Την ανωτέρω σχετική Εισήγηση του Τμ. Ρεμάτων 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 31

η
 Ιουλίου 2020. 

 
Και αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής : 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
- Με την αρ. 826 οικ./17-4-2018 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας εγκρίθηκαν τα 
τεύχη Δημοπράτησης του έργου.  
- 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. 
- Το από 30-05-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1534/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  
- Με την υπ’ αρ. 1671/19-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
69ΞΒ7Λ7-82Β) 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%).  
- Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε την 03/08/2018  (μετά την αρ. 393/2018 πράξη του Ε΄ 
κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), 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 €, 
με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
18SYMV003533202).  
- Με την υπ’ αρ. 3803/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
78ΨΛ7Λ7-4ΤΖ) εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, όπως περιλαμβανόταν στον 
1o Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 3.283.914,08 (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση ποσοστού 39,89% έναντι της 
αρχικής σύμβασης (7.705.140,42 με Φ.Π.Α.) για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων (3ο θέμα 22ης Συνεδρίας/22-11-18).  
- Η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019 (μετά την αριθμ 216/2019 πράξη 
του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), 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€ (ΑΔΑΜ: 19 SYMV 004933715).  
-  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 1

η
 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 την  
31-12-2019. Η Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Αττικής με την  υπ’ αρ. 1350/2019 Απόφασή της  
χορήγησε παράταση  περαίωσης εργασιών έως την 15-10-2019.   
- Με την υπ’ αριθ. 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. 
- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 485363/27-08-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Έργων - Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου (ΑΔΑ: Ψ4Δ57Λ7-475) που περιλαμβάνει α) την αρχική 
σύμβαση συνολικής δαπάνης 7.705.140,42€. εκ των οποίων ποσό 5.768.067,29 € για εργασίες με ΓΕ & 
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ΟΕ 18% και απρόβλεπτα, 64.554,95 € για αναθεώρηση, 381.200,68 € για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ και 
1.491.317,50 € για ΦΠΑ 24% και β) την 1

η
 συμπληρωματική σύμβαση εργασιών συνολικής δαπάνης 

3.283.914,08€. εκ των οποίων ποσό 2.300.955,21€.(για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 
10.000,00€. για αναθεώρηση, 337.362,60€. για απολογιστικά και 635.596,27€. για Φ.Π.Α. και είναι σε 
ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε. 
- Με το από 11-7-2019 πρακτικό της 12

ης
 συνεδρίασης το  Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. γνωμοδότησε θετικά  ως προς  

την προσαρμογή  της μελέτης επένδυσης – διαμόρφωσης των πρανών  και τη μελέτη τροποποίησης της 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών του έργου. Με την αρίθμ. πρωτ. 5014399/3-9-2019 Απόφαση 
της Διεύθυνσης Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας εγκρίθηκε η προσαρμογή των ανωτέρω μελετών. 
- Μετά τις  υπ’ αριθ. 1350/2019 και  2546/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής η τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 31

η
 Μαρτίου 2020. 

- Με την υπ’ αριθ. 3138/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΛΞΠ7Λ7-ΨΥΞ) εγκρίθηκε η σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών όπως 
περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», Εργολαβία ΑΠ 94, συνολικής δαπάνης 
943.075,47 € (εκ των οποίων ποσό 500.808,94 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 
45.072,81 €, αναθεώρηση 1.000,00 €, απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 213.662,98 € και 182.530,74 € 
Φ.Π.Α. και με συνολική υπέρβαση μαζί με την 1η συμπληρωματική σύμβαση από την αρχική σύμβαση 
ποσοστού 49,36% (1η συμπληρωματική σύμβαση με υπέρβαση 39,89% και 2η συμπληρωματική 
σύμβαση με υπέρβαση 9,46%). 
- Με την με αρ. 095/2020 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 2ης Σ.Σ.Ε. 
- Με την υπ’ αριθ. 679/05-03-2020 πράξη (ΑΔΑ: 6ΓΞΛ7Λ7-ΜΒΖ) του Περιφερειάρχη Αττικής 
τροποποιήθηκε η πράξη ένταξης του έργου : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση 
της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» του Ε.Π. 
«Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5033061. 
- Η 2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου συνολικής δαπάνης 943.075,47 € (εκ των οποίων ποσό 
500.808,94 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 45.072,81 €, αναθεώρηση 1.000,00 €, 
απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 213.662,98 € και 182.530,74 €  Φ.Π.Α., διαβιβάστηκε στο Γραφείο του 
Περιφερειάρχη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της (το με αριθ. πρωτ. 200309/11-
3-2020 έγγραφο Δ.Ε.Α.Π.). 
-  Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων  του έργου με την από 25-2-2020 αίτησή της ζητά την 
παράταση των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-07-2020 για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι την 
κατασκευή των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 2

η
 Σ.Σ.   

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
Αντικείμενο του έργου 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. 

Στην 1η Σ.Σ.Ε. συμπεριλήφθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες αντιστηρίξεων με χρήση 
φρεατοπασσάλων εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σταθεροποίησης των κατακόρυφων πρανών με 
ηλώσεις ή βλήτρα. Συμπεριλήφθησαν επίσης οι πρόσθετες ποσότητες βραχωδών εκσκαφών οι οποίες 
προέκυψαν λόγω της σημαντικής διαφοροποίησης στον χαρακτηρισμό των ποσοστών εκσκαφών, όπως 
προέκυψε από τα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού που συντάχθηκαν, τις γεωτρήσεις αλλά και τις συνεχείς 
επισκέψεις της επιτροπής. Καθώς και οι εργασίες για ανακατασκευής πέντε (5) τεχνικών έργων. 

Η 2η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει τη δαπάνη των παρακάτω εργασιών : 
- Εργασίες επένδυσης με σκυρόδεμα του εναπομείναντος τμήματος μεταξύ των δύο έργων (του 
παρόντος έργου και του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Α. «Βελτίωση χάραξης και 
αποκατάστασης φθορών της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας») καθώς και η περαιτέρω επαύξηση της 
επένδυσης των πρανών με συρματοκιβώτια με αύξηση του ύψους επένδυσης κατά 1 μέτρο. 
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- Εργασίες ενίσχυσης με σκυρόδεμα τόσο στην περιοχή συνάντησης των δύο ρεμάτων, όσο και στη 
συνέχεια με την ενίσχυση όλων των κατασκευασμένων συρματοκιβωτίων με τη χρήση σκυροδέματος 
υψηλής αντοχής κυρίως στην πίσω πλευρά των συρματοκιβωτίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί ώστε 
να μην παρασυρθούν από την αυξημένη ταχύτητα ροής. 
- Ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υφιστάμενων προσβάσεων λόγω της αποξήλωσης του 
εναπομείναντος τεχνικού της βασικής οδού σύνδεσης τόσο από την Μαγούλα, όσο και από την Π.Ε.Ο. 
Ελευσίνας– Θήβας που είναι οδός Λ. Δεληγιάννη για την κατασκευή της γέφυρας που προβλέπεται από 
τη μελέτη του έργου. 
- Κατασκευή παρακαμπτήριων οδών με τις απαραίτητες σημάνσεις για την εξυπηρέτηση της διερχόμενης 
και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων και της προστασίας των κατοίκων της περιοχής ως 
απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ανωτέρω σκοπό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών στα τεχνικά Τ3 της ΠΕΟΕΘ. 
 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου μέχρι την 31

η
 Ιουλίου 2020 μετά την από 25-02-2020 αίτηση του Αναδόχου που ζητά 

παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία 
προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες που προβλέπονται στη 2

η
 συμπληρωματική 

σύμβαση και να ολοκληρωθεί το έργο με άρτιο και λειτουργικό τρόπο.  
 
και επειδή: 
1. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου υποβλήθηκε αίτηση εκ 

του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 162373/26-2-2020). 
2. Η Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης) στη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 199671/10-3-2020 

εισήγησή της με θέμα την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 
υπόψη έργου, σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο της 2

ης
 συμπληρωματικής σύμβασης αναφέρεται ως 

παρακάτω: 
     “- Στο ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ της παρούσας εργολαβίας και της εργολαβίας οδοποιίας, το οποίο 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με την μελέτη της γέφυρας. Ενώ πρόκειται για σχετικά μικρό τμήμα, η 
συναρμογή των διατομών απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική εργασία. 

      - Οι ενισχύσεις – αύξηση του ύψους των κατασκευασμένων αντιστηρίξεων από συρματοκιβώτια είναι 
πρόσθετες εργασίες ιδιαίτερα σε επιπλέον ύψος και πρέπει να επανακατασκευαστούν οι απαιτούμενες 
προσβάσεις. 

     - Για την αποξήλωση του τεχνικού Τ2 της γέφυρας Μαγούλας και την ανακατασκευή της είναι 
απαραίτητη η κατασκευή όλων των παρακάμψεων, που πρέπει πλέον να προσαρμοστούν στην νέα 
χάραξη της οδοποιίας, η οποία έχει τροποποιήσει σημαντικά τα κυκλοφοριακά δεδομένα.” 

3. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθεί το αντικείμενο (9.46% της αρχικής σύμβασης) που 
περιλαμβάνεται στη 2

η
 συμπληρωματική σύμβαση του έργου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

3138/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΛΞΠ7Λ7-ΨΥΞ) και 
δεδομένου ότι με την τελευταία απόφαση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου (υπ’ αριθ. 2546/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) η ημερομηνία 
περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει  στις 31

η
 Μαρτίου 2020,  πρέπει να χορηγηθεί παράταση 

περαίωσης των εργασιών μέχρι  31-7-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Ρεμάτων της Δ.Ε.Α.Π.), συνηγορεί  για τη χορήγηση  παράτασης 

προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι την 31
η
 Ιουλίου 2020. 

5. Με την υπ’ αριθ. 679/05-03-2020 πράξη (ΑΔΑ: 6ΓΞΛ7Λ7-ΜΒΖ) του Περιφερειάρχη Αττικής 
τροποποιήθηκε η πράξη ένταξης του έργου : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση 
της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» του 
Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5033061. 

6. Με το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 201525/11-3-2020 έγγραφο, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης 
προθεσμίας 

7. Με  το  αριθ. πρωτ. 820_2020/16-3-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής  διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης της νομικής 
δέσμευσης του υποέργου 1: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5033061, όπως προτείνεται 
μέσω της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου μέχρι τις 
31-07-2020, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά 
στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. 

8. Με το με αριθ. πρωτ. 200309/11-3-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Π., εστάλη η εν λόγω συμπληρωματική 
σύμβαση για υπογραφή στο γρ. Περιφερειάρχη Αττικής και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
υπογραφής της 2

ης
 συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.  
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9. 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. 

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

11. 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). 

  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
εργολαβία ΑΠ 94, μέχρι την 31

η
 Ιουλίου 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 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
εργολαβία ΑΠ 94, μέχρι την 31η Ιουλίου 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. 

 
 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την παρακάτω  

αιτιολόγηση: «Το υπόψη έργο μας απασχόλησε ως θέμα 28 στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 
17.12.19, για την «Έγκριση της σύναψης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης …». Πρόκειται για έργο 
ζωτικής σημασίας για την πόλη της Μάνδρας και της περί αυτήν περιοχής. Ανατέθηκε με 
‘’διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης’’. Το αρχικό 
συμβατικό ποσό ήταν 7,71 εκ. € και αυξήθηκε κατά 3,28 εκ. με την 1η συμπληρωματική σύμβαση 
(Σ.Σ.). Με τη ζητούμενη 2η Σ.Σ. ανεβαίνει στα 11,93 εκ. με συνολική υπέρβαση 49,36%. Ο τρόπος 
ανάθεσης του έργου λόγω του κατεπείγοντος και το σύνθετο ιστορικό του, όπως διαφαίνεται από 
την περιληπτική αναφορά του, δεν μας επιτρέπει μια τεκμηριωμένη τοποθέτηση επί του 
συζητούμενου θέματος». 

  
     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

•  
• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Γεωργόπουλος Γεώργιος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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