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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2629/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 27ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της 
μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ», συμβατικής αμοιβής 556.140,00 € (με το Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης "ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.", ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. 
 
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  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• 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 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
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. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018). 
4. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
6. Τις ισχύουσες διατάξεις. 
7. Τα συμβατικά τεύχη της υπό εκπόνηση μελέτης  
8. την υπ’ αριθμ. 345/2018 (9η συνεδρίαση 14-02-2018) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου της μελέτης της επικεφαλίδας 
9. την με αρ. 1200/2019 [Συν/ση 25η 10-05-2019 ΑΔΑ ΨΒ517Λ7-Γ32) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην 
σύμπραξη γραφείου μελετών: "ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 
ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ", ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  
10. Την από 28-08-2019 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με 
προθεσμία περαίωσης 24 μηνών. 
11. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 600309/04-10-2019 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών 
Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία 
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης . 
12. Την από 09-06-2020 αίτηση του ανάδοχου με την οποία ζήτησε  την χορήγηση της 
παράτασης των προθεσμιών υποβολής των μελετών της Οριοθέτησης,  της Προμελέτης έργων 
διευθέτησης και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ένεκα τούτου την συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης της μελέτης του θέματος.  
13. Την με αρ. πρωτ. 385638/11-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & 
Νήσων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητήθηκε 
η θετική γνωμοδότηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης (καθαρός χρόνος) της 
μελέτης Οριοθέτησης και  της Προμελέτης έργων διευθέτησης,  της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  και ένεκα αυτών την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του 
αντικειμένου  της μελέτης    
14. Την με αρ. πρωτ. 396571/30-06-2020 κοινοποίηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με το Πρακτικό της 3ης συνεδρίας την 17-06-2020, 29ο 
θέμα, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
εκπόνησης (καθαρός χρόνος) των σταδίων της μελέτης Οριοθέτησης, της Προμελέτης έργων 
διευθέτησης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και ένεκα αυτών την παράταση της 
συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του αντικειμένου  της μελέτης. 
15. Την υπ’ αρ.1332/2020 (συν/ση 46η 07-07-2020 ΑΔΑ Ψ8Θ37Λ7-0Γ8) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής η παράταση των προθεσμιών εκπόνησης  (καθαρός χρόνος)  των 
μελετών της Οριοθέτησης και  της Προμελέτης έργων διευθέτησης κατά έντεκα (11) εβδομάδες ήτοι 
ως την 11-09-2020 και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά έντεκα (11) εβδομάδες ήτοι ως  
την 12-10-2020  και ένεκα αυτών την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης του 
αντικειμένου  της μελέτης   κατά έντεκα (11) εβδομάδες, ήτοι μέχρι 12-11-2021. 
16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 485113/09-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών 
Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία 
εγκρίθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα  της μελέτης 
17. Την από  10-03-2021  αίτηση- συναίνεση του αναδόχου με την οποία αιτήθηκε την 
χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά (3) μήνες - ήτοι 
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μέχρι την 12-02-2022 , με τις τμηματικές προθεσμίες υποβολών και εγκρίσεων των λοιπών 
εργασιών της σύμβασης να μετατίθενται αναλόγως , καθόσον για την έναρξη της Φάσης 3 των 
μελετών της σύμβασης είναι προϋπόθεση η έκδοση της ΑΕΠΟ των έργων από τον αρμόδιο φορέα 
και η έγκριση της ΜΠΕ κι επομένως απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της 
σύμβασης, λόγω αύξησης του εκτιμώμενου στο χρονοδιάγραμμα χρόνου έγκρισης της ΜΠΕ. 
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 194779/10-03-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής  Ενότητας Πειραιά & Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής 
19. Την υπ’ αρ. 636/2021 (12η συν/ση 16-03-2021 ΑΔΑ 9ΒΗ47Λ7-47Ξ)  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
εκπόνησης της μελέτης κατά (3) μήνες - ήτοι μέχρι την 12-02-2022. 
20. Την από 06-04-2021 αίτηση του  ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο 
χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 230878/23-03-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας. 
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 291275/13-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών 
Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία 
εγκρίθηκε το 2ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα  της μελέτης 
22. Την από 26-05-2021  αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτήθηκε την χορήγηση της 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά (6) μήνες - ήτοι μέχρι την 12-
08-2022 , με τις τμηματικές προθεσμίες υποβολών και εγκρίσεων των λοιπών εργασιών της 
σύμβασης να μετατίθενται αναλόγως , καθόσον για την έναρξη της Φάσης 3 των μελετών της 
σύμβασης είναι προϋπόθεση η έκδοση της ΑΕΠΟ των έργων από τον αρμόδιο φορέα και η 
έγκριση της ΜΠΕ κι επομένως απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, 
λόγω αύξησης του εκτιμώμενου στο χρονοδιάγραμμα χρόνου έγκρισης της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 423079/27-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής  Ενότητας Πειραιά & Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής 
24. Την υπ’ αρ. 1178/2021(25η συν/ση 01-06-2021 ΑΔΑ 9Υ8Ι7Λ7-ΕΓΡ)  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
εκπόνησης της μελέτης κατά (6) μήνες - ήτοι μέχρι την 12-08-2022. 
25. Την από 08-06-2021 αίτηση του  ανάδοχου με την οποία υπέβαλε αναμορφωμένο 
χρονοδιάγραμμα κατόπιν του με αρ.πρωτ. 456774/04-06-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας. 
26. Την υπ’ αρ. πρωτ. 473615/10-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών 
Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων με την οποία 
εγκρίθηκε το 3ο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα  της μελέτης 
27. Την από    12-11-2021 αίτηση του αναδόχου 
ΕΠΕΙΔΗ  

1. Αντικείμενο  της μελέτης  είναι η εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης και των μελετών των έργων 
διευθέτησης των ρεμάτων του οικισμού της Ν. Σπετσών. Σκοπός των έργων είναι η αντιπλημμυρική 
προστασία των Σπετσών από τα ρέματα που διέρχονται από το οικισμό, οι πλημμυρικές απορροές 
των οποίων έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω των 
ακραίων καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται. Επιπρόσθετα, οι μελέτες οριοθέτησης σε 
συνδυασμό με τα έργα διευθετήσεις (όπου απαιτούνται) θα διασφαλίσουν την προστασία των 
υδατορεμάτων από τις έντονες πιέσεις λόγω της οικιστικής ανάπτυξης αλλά και των γεωργικών 
χρήσεων στις παρόχθιες ζώνες.  Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες: 
α) Υποστηρικτικές μελέτες 

• Τοπογραφική μελέτη 

• Γεωλογική μελέτη  

• Υδρολογική μελέτη 
β) Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα  
γ) Μελέτη οριοθέτησης 
δ) Προμελέτη διευθέτησης ρεμάτων 
ε) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
στ) Οριστική μελέτη διευθέτησης ρεμάτων  
ζ) Κτηματογραφήσεις 
η) Τεύχη Δημοπράτησης  / ΣΑΥ - ΦΑΥ 

2. Με την από 27-12-20149 αίτησή του ο ανάδοχος κατέθεσε την τοπογραφική μελέτη, την 
υδρολογική μελέτη  και την γεωλογική μελέτη. 
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3. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 78750/29-01-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –
Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων εγκρίθηκαν η   Υδρολογική 
μελέτη και η Γεωλογική μελέτη 

4. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 86418/31-01-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. Υδραυλικών Έργων –
Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων εγκρίθηκε η Τοπογραφική 
μελέτη. 

5. Με το με αρ. πρωτ. 87201/31-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης μας, κοινοποιήθηκαν  στον ανάδοχο οι  
απόφασεις έγκρισης της τοπογραφικής μελέτης, της υδρολογικής μελέτης  και της γεωλογικής 
μελέτης  και δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων ήτοι της οριοθέτησης και 
της προμελέτης διευθετήσεως ρεμάτων. 

6. Με την από 19-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος κατέθεσε τη Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη καθώς 
και η επέκταση της γεωλογικής μελέτης με την ενσωμάτωση της εργασίας προσδιορισμού 
ποιότητας πετρώματος (RQD)   

7. Με την με αρ.πρωτ. 484412/09-07-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων με την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π του οποίου η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 448.500,00 ευρώ , 
ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, κατόπιν της από 25-06-2020 αίτησής του και που 
συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των  ποσοτήτων των γεωτεχνικών 
εργασιών υπαίθρου και ως εκ τούτου και των εργασιών των εργαστηριακών δοκιμών που 
προέκυψαν κατά την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας, δεδομένου ότι πρόκειται για 
μελέτη που το είδος και οι ποσότητες των εργασιών δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν με ακρίβεια 
κατά την φάση συντάξεως των συμβατικών τευχών και για τις οποίες προέκυψε ανάγκη 
εκπόνησης, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016. 

8. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 578119/06-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Τμ. ΥδραυλικώνΈργων –
Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων εγκρίθηκε η Γεωτεχνική 
Έρευνα και μελέτη καθώς και η επέκταση της γεωλογικής μελέτης με την ενσωμάτωση της 
εργασίας προσδιορισμού ποιότητας πετρώματος (RQD). 

9. Με την από 11-09-2020 αίτηση του ο ανάδοχος την μελέτη Οριοθέτησης και την Προμελέτη 
διευθέτησης ρεμάτων, οι οποίες διαβιβάστηκαν αρμοδίως εν συνεχεία ελεγμένες και θεωρημένες 
στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με το 
υπ’ αρ. πρωτ. 932961/02-12/2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων. 

10. Με την από 12-10-2020 αίτηση του ο ανάδοχος υπέβαλε την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, η οποία αφού ελέγχθηκε διαβιβάστηκε αρμοδίως θεωρημένη στην Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με το υπ’ αρ. 
πρωτ. 985515/21-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων και 
παράλληλα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ την 22-
12-2020 (ΠΕΤ 2012432221) 

11. Με την από 2-12-2020 αίτηση του ο ανάδοχος επανυπέβαλε την γεωτεχνική μελέτη ορύγματος 
ενημερωμένη σύμφωνα με την προμελέτη διευθέτησης, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί μέχρι την 
έκδοση ΑΕΠΟ των έργων και της εγκριτικής απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

12. Με το με αρ.πρωτ. 30225/16-3-2021 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβίβασε την Μ.Π.Ε για την διατύπωση των σχετικών  
απόψεων στους αρμόδιους φορείς, ήτοι σε υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΚΑ, του Υπ. Τουρισμού & 
Ναυτιλίας, της  Περιφέρειας Αττικής,  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και  του ΓΕΕΘΑ, με 
κοινοποίηση στον Δήμο Σπετσών.   

13. Με το με αρ.πρωτ. 210306/17-03-2021 έγγραφό του το Περιφερειακό Συμβούλιο διαβίβασε στο 
Δήμο Σπετσών [Δημοτικό Συμβούλιο Σπετσών] την Μ.Π.Ε για την διατύπωση των σχετικών  
απόψεων του. 

14. Μέχρι σήμερα έχει   γνωμοδοτήσει μόνο η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 56023/14-05-2021 έγγραφό της. 

15.  Ο ανάδοχος με την από 12-11-2021 αίτησή  του, αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις  (4) μήνες - ήτοι μέχρι την 12-12-
2022 , με τις τμηματικές προθεσμίες υποβολών και εγκρίσεων των λοιπών εργασιών της 
σύμβασης να μετατίθενται αναλόγως , καθόσον για την έναρξη της Φάσης 3 των μελετών της 
σύμβασης είναι προϋπόθεση η έκδοση της ΑΕΠΟ των έργων από τον αρμόδιο φορέα και η 
έγκριση της ΜΠΕ κι επομένως απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, 
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λόγω αύξησης του εκτιμώμενου στο χρονοδιάγραμμα χρόνου έγκρισης της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

16. Δεν επηρεάζονται οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των μελετών της σύμβασης. 
17. Στο άρθρο 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται 

με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται 
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και 
του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του 
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου». 

18. Η καθυστέρηση  που προκύπτει  έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετατοπίζει  :  
α) την έγκριση των σταδίων της Οριοθέτησης και της Προμελέτης διευθέτησης ρεμάτων,  
β) το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης του επόμενου σταδίου ήτοι της οριστικής 
μελέτης διευθέτησης ρεμάτων  και  
γ) το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης  της μελέτης πέραν της αρχικής συμβατικής, ήτοι της 12-11-
2021. 

19. Ο επιπλέον χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης  
θεωρείται  εύλογος από πλευράς της υπηρεσίας καθώς υπολείπονται  ακόμη :  
α) η έγκριση των σταδίων της Οριοθέτησης και της Προμελέτης διευθέτησης ρεμάτων 
β) η εκπόνηση και  έγκριση του σταδίου της οριστικής μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 
γ) η εκπόνηση και η έγκριση του σταδίου των κτηματογραφήσεων  
δ) η εκπόνηση και η έγκριση του σταδίου της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης /ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

20. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης του θέματος δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου και, ως εκ τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση 
σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της 
μελέτης   «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ», συμβατικής αμοιβής 556.140,00 €   (με το Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης "ΛΑΖΑΡΟΣ 
Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.",  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  κατά  τέσσερις  (4) μήνες - ήτοι μέχρι την 12-12-2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης   
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», 
συμβατικής αμοιβής 556.140,00 €   (με το Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης "ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.",  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  κατά  τέσσερις  (4) μήνες - ήτοι μέχρι την 12-12-2022. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  δηλώνει λευκό με 

την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για την 3η παράταση, τη φορά αυτή 4 μηνών, για την ίδια 
αιτία: Την καθυστέρηση έκδοσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της ΑΕΠΟ, επί της 
οικείας ΜΠΕ. Ως αιτία αναφέρεται στην εισήγηση η μη υποβολή της σχετικής γνωμοδότησης 
από διάφορους φορείς και υπηρεσίες μεταξύ των οποίων, στην περίπτωση αυτή και η 
Περιφέρεια Αττικής, παρόλο που το σχετικό προς τούτο έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει σταλεί από το Μάρτη!  
Υπενθυμίζουμε ότι για την υπόψη αιτία η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει:  

1. Παράταση 3 μηνών με την υπ’αρ. 636/16.3.21 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που ανάγεται σε καθυστέρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να διαβιβάσει 
αρμοδίως την ΜΠΕ προς γνωμοδότηση. 
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2. Παράταση 6 μηνών με την 1178/11.6.21 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
που ανάγεται στην ολιγωρία να γνωμοδοτήσουν οι περισσότεροι αρμόδιοι φορείς και 
Υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Αττικής! Εμείς είχαμε ψηφίσει «λευκό», 
προβάλλοντας ως λόγο την ολιγωρία της Διοίκησης. 

Τώρα, η συνεχιζόμενη αδιαφορία της Διοίκησης να γνωμοδοτήσει προκαλώντας, λόγω της 
βαρύτητάς της, συνεχείς παρατάσεις της μελέτης άρα και της διευθέτησης των ρεμάτων, 
ξεπερνά κάθε όριο, πολύ περισσότερο που αρνείται να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. 
Πρόκειται επομένως για ενσυνείδητη τακτική, τη σκοπιμότητα της οποίας ο καθένας είναι 
ελεύθερος να υποθέσει. Καταγγέλλουμε την τακτική αυτή αλλά με δεδομένη την ανυπαιτιότητα 
του αναδόχου, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν τεθεί υπόψη, θα ψηφίσουμε και πάλι 
«λευκό» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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