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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2405/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 36ο  
Έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 141.632,53€ (πλέον 
ΦΠΑ), αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ - ΣΟΛΩΝ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 186/96, οι διατάξεις του  
οποίου εξακολουθούν και ισχύουν ως προς τα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. 
2. Της υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) Απόφασης του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 
3. Του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. 
4. Του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 που αφορά την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών. 
5. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Του Ν. 4782/2021 όπως τροποποιεί τον Ν. 4412/2016. 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η υπό εκπόνηση μελέτη έχει ως αντικείμενο την άρση καταπτώσεων περιμετρικά της 
Περιφερειακής οδού του Αττικού Άλσους καθώς τις αντίστοιχες στην παρακείμενη περιοχή. 
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει: (α) Τοπογραφική 
Μελέτη, (β) Γεωλογική Μελέτη, (γ) Γεωτεχνική μελέτη. 

Αντικείμενο, της μελέτης είναι η μόνιμη αντιμετώπιση φαινομένων αστοχίας των βραχωδών και 
εδαφικών υλικών που δομούν τις προαναφερόμενες θέσεις και κατά περιόδους στο παρελθόν 
έχουν συμβεί καταπτώσεις τεμαχίων βράχου και ροής γαιών. Για τους ως άνω λόγους, κρίνεται 
επιβεβλημένη η μελέτη άρσης της επικινδυνότητας των υφιστάμενων πρανών που αναφέρονται 
αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης. 

Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται σε θέσεις όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί, με 
αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής κυκλοφορία τους. Επιπλέον στόχος είναι 
ο έλεγχος της γενικότερης ευστάθειας – ισορροπίας των προαναφερόμενων πρανών, καθώς και η 
πρόταση τεχνικών λύσεων αντιμετώπισης, περιορισμού και αποκατάστασης των φαινομένων 
αστοχίας. 

 
1. Την 01/12/2020 υπεγράφη η Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ - 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ - ΣΟΛΩΝ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ».  

2. Με την με α.π. ΔΤΕΠΑ 1003960/29-12-2020 Απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης της μελέτης του θέματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις, με συνολική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης έξι μήνες και δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή 
προθεσμία περάτωσης έως την 15η Ιουνίου 2021. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 440/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΤΒ7Λ7-ΝΗΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Τοπογραφική μελέτη. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 740/2021 (ΑΔΑ: 6Ω3Μ7Λ7-Ι0Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Γεωλογική μελέτη. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 1231/2021 της 8ης Ιουνίου 2021 (ΑΔΑ: ΨΩΓΠ7Λ7-7Φ4) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Γεωτεχνική μελέτη. 

6. Με το υπ’ αριθμ. 469499/09-06-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, ζητήθηκε από τον Ανάδοχο να υποβάλει 
τα Τεύχη Δημοπράτησης και το ΣΑΥ-ΦΑΥ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 4412/2016. 

7. Με την υπ’ αριθμ. 1249/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως τις 30/7/2021. 

8. Με το με αρ. πρωτ. 478842/11-6-2021 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων 
«ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ - ΣΟΛΩΝ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ», 
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υποβλήθηκε προσχέδιο των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ, προς έλεγχο και υποβολή 
παρατηρήσεων. 

9.  Με το υπ’ αριθμ. 524396/25-06-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, ζητήθηκαν από τον Ανάδοχο 
διευκρινίσεις επί των αναφερομένων μέτρων στα τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ & Τευχών Δημοπράτησης. 

10. Με το υπ’ αριθμ. 49/01-07-2021 (551101/2-7-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του Αναδόχου 
δόθηκαν απαντήσεις επί των ανωτέρω διευκρινίσεων. 

11.  Με το υπ’ αριθμ. 560893/06-07-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, κοινοποιήθηκε η γεωτεχνική μελέτη 
στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής για τις απόψεις της. 

12. Με το υπ’ αριθμ. 560980/06-07-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, κοινοποιήθηκε η γεωτεχνική μελέτη 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Δνση Δασών) για τις απόψεις της. 

13. Με το υπ’ αριθμ. 560965/06-07-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ,  κοινοποιήθηκε η γεωτεχνική μελέτη 
στη Δνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του  Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για τις απόψεις της. 

14. Με το υπ’ αριθμ. 560876/06-07-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ κοινοποιήθηκε η γεωτεχνική μελέτη στις 
αρχαιολογικές υπηρεσίες για τις απόψεις τους και οι οποίες απάντησαν με τα υπ’ αριθμ. 
317425/16-07-2021, 319958/16-07-2021, 352507/26-07-2021, 318849/29-07-2021 αντίστοιχα 
έγγραφά τους. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 1690/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως τις 30/10/2021. 

16. Το υπ’ αριθμ. 688356/17-08-2021 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής, διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο της Μελέτης για να καταθέσει – υποβάλει 
αυτά που του ζητήθηκαν. 

17. Ο ανάδοχος υπέβαλε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 
762510/16-9-2021 έγγραφό του. 

18. Με το υπ αρ. πρωτ. 765911/16-9-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκε το έγγραφο του 
αναδόχου στη Δνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

19. Με το με αρ. πρωτ. 838728/07-10-2021 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες με την εγκεκριμένη 
γεωτεχνική μελέτη εργασίες απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. 

20. Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 862321/14-10-2021 έγγραφό μας προς την Δνση Δασών, διαβιβάσθηκαν 
όλες οι απαντήσεις των υπολοίπων συναρμόδιων υπηρεσιών καθώς και ένα αντίγραφο της 
εγκεκριμένης γεωτεχνικής μελέτης από την Υπηρεσία μας και την Ο.Ε. προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει επί της γεωτεχνικής μελέτης. 

 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της 
μελέτης κατά επιπλέον δύο (2) μήνες, ώστε η συνολική διάρκεια περαίωσης να διαμορφωθεί ως τις 
31/12/2021 με σκοπό να ολοκληρωθούν οι απαντήσεις – γνωμοδοτήσεις όλων των συναρμόδιων 
υπηρεσιών για το υπό δημοπράτηση έργο της μελέτης του θέματος αλλά και να οριστικοποιηθεί το 
περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης. 
 
ΕΠΕΙΔΗ 

1. Τα μέτρα αντιμετώπισης της κατάπτωσης πρανών που αναφέρονται στη γεωτεχνική μελέτη 
χρήζουν απαντήσεων από συναρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την απαλλαγή 
ή όχι σε ότι αφορά την περιβαλλοντική, δασική αδειοδότηση καθώς και τις σχετικές 
Υπηρεσίες Αρχαιολογίας (π.χ. Νεωτέρων Μνημείων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 

2. Η ΔΤΕΠΑ κοινοποίησε την γεωτεχνική μελέτη στις ανωτέρω συναρμόδιες υπηρεσίες, 
προκειμένου να ζητήσει τις απόψεις τους. 

3. Οι απαντήσεις των υπηρεσιών αυτών θα ληφθούν υπ΄όψιν προκειμένου να 
οριστικοποιηθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης και να προετοιμαστεί η εκτέλεση του έργου. 

4. Εκκρεμεί η απάντηση της Δνσης Δασών επί της γεωτεχνικής μελέτης. 
5. Η συνολική προθεσμία περαίωσης της μελέτης λήγει στις 30/10/2021. 
6. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι 

έως 31/12/2021, κρίνεται εύλογη, προκειμένου να ληφθεί η απάντηση της Δ/νσης Δασών, 
αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην μελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης 
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και ΣΑΥ-ΦΑΥ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών και της Υπηρεσίας μας και να 
εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 184 (Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα) του 
Ν.4412/2016, «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης 
Αρχής, ύστερα από πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις 
περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τις εν τω μεταξύ 
χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση του και 
για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό 
διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι 
μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και 
χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική 
προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση ή 
συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του». 

8. Δεν απαιτείται παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, παρά μόνο του 
συνολικού χρόνου, η δε απαίτηση αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου 
μελετητικού σχήματος. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι 
μέχρι τις 31/12/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. Ο καθαρός 
χρόνος του μελετητικού αντικειμένου δεν τροποποιείται.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα   αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι 
μέχρι τις 31/12/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. Ο καθαρός 
χρόνος του μελετητικού αντικειμένου δεν τροποποιείται. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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