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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 46η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2462/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-10-2019, ημέρα Πέμπτη 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. 581411 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 30-09-2019. 
 

Θέμα  3 ο 

Για Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» της ενταγμένης 
Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5011022.   

 
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  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Το αναπληρωματικό μέλος: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

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

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Κουρή Μαρία 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας 
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ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την εισήγηση της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Με την αριθμό 192/2106 (ΑΔΑ: 7ΣΕΕΩ0Π-ΧΣΡ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ωρωπού, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

2. Με την αριθμό 1800/03-08-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΥΗ7Λ7-1ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας,  το έντυπο 
της Οικονομικής Προσφοράς και η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον 
ελληνικό τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», Προϋπολογισμού 2.333.633,81 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

3. Με την αριθμό 149962/3860/04-08-2016 (ΑΔΑ: 6Ω9Υ7Λ7-4ΓΛ) έγινε η Δημοσίευση της 
Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

4. Με την αριθμό 2010/16-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΠΠΒ7Λ7-1Φ3) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

5. Ο διαγωνισμός του έργου, που έγινε στις 20-09-2016. 
6. Την αριθμό 2342/14-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΔ3Ε7Λ7-ΦΣΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής με την οποία: 
α) εγκρίθηκε το από 28-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», Προϋπολογισμού 2.333.633,81 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του εν λόγω έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου 71,74%. 

γ) διεξήχθη η κλήρωση για την ανάδειξη του 3ου μειοδότη του Διαγωνισμού. 
δ) εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 

για τη συνέχιση της διαδικασίας, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 
7. Με την  αριθμό 461/2016 Πράξη του, το Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

γνωμοδότησε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου 
Συμβάσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

8. Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» (ΑΔΑ: 
6ΘΖΜ7Λ7-5ΣΒ),  συνολικής αξίας 682.112,14 Ευρώ, υπογράφηκε στις 04-04-2017  . 

9. Με το αρ. πρ. Τ.Ε. 5415/29/οικ/08/01/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ζητήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής να μας ενημερώσει για την πορεία των ερευνών της  μεταξύ των 
φρεατίων Α12 και Α13 στην οδό Ασωπού όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχαιολογικών 
καταλοίπων, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα από 30-10-
2017. 

10. Με την αρ. πρ.  ΤΕ 8573/94/12-1-2018 εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου ποσού 682.112,14 
€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

11. Με την αρ. 693/2018 (ΑΔΑ: ΩΧ0Θ7Λ7-ΞΦ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος  κατά 117 ημέρες (δηλ. έως 30-07-2018). 

12. Με την αρ. 2093/24-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΘΨ7Λ7-ΒΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος  κατά 153 ημέρες (δηλ. έως 30-12-
2018). 
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13. Με την αρ. 3695/11-12-2018 (ΑΔΑ: 63ΔΛ7Λ7-ΩΗΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος  κατά τρεις μήνες (δηλ. έως 30-03-
2019). 

14. Στις 8-01-2019 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για τη διενέργεια των αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών στο έργο του θέματος. 

15. Με την αρ. πρ. οικ. 210588/22-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής τοποθετήθηκε ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων στην Π.Ε.Α.Α. 

16. Με την αρ. 439_2019 (ΑΔΑ: ΩΜ9Θ7Λ7-8ΣΣ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
τροποποιήθηκε η πράξη του θέματος με την προσθήκη του υποέργου 2: « ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

17. Με την με αρ. 667/2019 (ΑΔΑ:Ω9Λ07Λ7-4ΛΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οποία 
εγκρίθηκε παράταση της περαίωσης του έργου του θέματος  κατά 2 μήνες (δηλ. έως 30-05-
2019). 

18. Με την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 85326/ 58610/1632/696/ 05-04-2019 
(αρ. πρ. εισ. ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: 100465/1716/09-04-2019) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

19.  Με την αρ. 1479/2019 (ΑΔΑ:ΨΨ267Λ7-ΕΝΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος  κατά 5 μήνες (δηλ. έως 15-10-
2019) 

20. Με την από 10-09-2019 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι την 28η/02/2020, λόγω 
καθυστερήσεων που οφείλονται στη μη ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών μεταξύ 
των φρεατίων Α12 και Α14. 
 

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
  
 Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του 
ανατολικού τμήματος του οικισμού Ωρωπού, περιοχή η οποία δεν αποχετεύεται αν και παρουσιάζει 
έντονα πλημμυρικά προβλήματα. Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων θα 
κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων σε επιλεγμένες οδούς του οικισμού, το οποίο θα 
παραλάβει τα όμβρια που απορρέουν από τις εξωτερικές λεκάνες, πριν αυτά εισέλθουν στην 
κατοικημένη περιοχή και μέσω συλλεκτήρα, ο οποίος τοποθετείται σε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, 
να οδηγηθούν στον ποταμό Ασωπό.  
 
 Το δίκτυο ομβρίων θα κατασκευασθεί από τσιμεντοσωλήνες με καμπάνα και ελαστικό δακτύλιο 
σειράς 100. Η μικρότερη διάμετρος που χρησιμοποιήθηκε είναι 600 mm και η μεγαλύτερη 1600 
mm. Στις θέσεις αλλαγής της οριζοντιογραφικής χάραξης ή αλλαγής της κατά μήκος κλίσης 
τοποθετούνται φρεάτια επίσκεψης. Οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάμμα το πλάτος του οποίου 
εξαρτάται από την διάμετρο του αγωγού και φαίνεται στο σχέδιο των τυπικών διατομών, το δε 
βάθος του σε κάθε θέση φαίνεται στις κατά μήκος τομές. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται 
φρεάτια υδροσυλλογής, μέσω των οποίων θα οδηγούνται τα πλημμυρικά ύδατα στο δίκτυο των 
ομβρίων. 
 
 Το μήκος των αγωγών ομβρίων ανά διάμετρο είναι: 

 Αγωγοί διαμέτρου 600 mm: 670,00 μ. 

 Αγωγοί διαμέτρου 800 mm: 800,00 μ. 

 Αγωγοί διαμέτρου 1000 mm: 150,00 μ. 

 Αγωγοί διαμέτρου 1400 mm: 260,00 μ. 

 Αγωγοί διαμέτρου 1600 mm: 600,00 μ 
Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του φυσικού αντικείμενου. 
 

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
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Αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 
28/02/2020. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των 
αρχαιολογικών ερευνών μεταξύ των φρεατίων επίσκεψης Α12 και Α14 στην οδό Ασωπού. 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 
2. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. εισ. .ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: 521846/10-09-2019 αίτησή του, ζήτησε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 28/02/2020, η οποία 
κρίνεται από την Υπηρεσία αιτιολογημένη. 
3. Το αίτημα  υποβλήθηκε πριν  την εκπνοή της νόμιμα παραταθείσης προθεσμίας  (άρθρο 48 του 
Ν.3669/08 και άρθρο 78 του Ν. 4313/2014)  
4. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά στη μη ολοκλήρωση των 
αρχαιολογικών ερευνών μεταξύ των φρεατίων επίσκεψης Α12 και Α14 στην οδό Ασωπού 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» της ενταγμένης Πράξης 5011022 μέχρι την  28/02/2020 με αναθεώρηση. 
 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» της ενταγμένης Πράξης 5011022 μέχρι την  28/02/2020 με αναθεώρηση. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
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