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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.  2630/2021 
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 28ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με 
τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 73.746,76 € (με το 
ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και 
«MARNET Α.Τ.Ε». 
 
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. 
 
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: 
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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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τις ισχύουσες διατάξεις. 
7. Τα συμβατικά τεύχη της υπό εκπόνηση μελέτης  
8. Την υπ’ αριθμ. 2085/2020 (63η συνεδρίαση 06-10-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η διεξαγωγή συνοπτικού  διαγωνισμού  σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου   117 για την 
επιλογή αναδόχου της μελέτης της επικεφαλίδας 
9. Την με αρ. 206/2021 [Συν/ση 4η 26-01-2021  ΑΔΑΒZΓ37L7-K9A) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην σύμπραξη γραφείου 
μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και   «MARNET Α.Τ.Ε». 
10. Την από 13-04-2021 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με προθεσμία 
περαίωσης οκτώ (8) μηνών. 
8. την  από   26-04-2021 αίτηση του αναδόχου με τo οποίo υπεβλήθη το χρονοδιάγραμμα της μελέτης 
του θέματος το οποίο εγκρίθηκε με την  υπ’ αρ. πρωτ. 332289/26-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου 
Τμ. Υδραυλικών Έργων –Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων. 
11. Την από 12-11-2021  αίτηση του αναδόχου  
 
ΕΠΕΙΔΗ  
1. Αντικείμενο  της μελέτης  είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για τον προκαταρκτικό 

σχεδιασμό, την χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός λιμενίσκου σκαφών 
αναψυχής ο οποίος εντοπίζεται στον κόλπο της Ν. Σαλαμίνας, νότια της Ακτής Καραϊσκάκη και στην 
περιοχή μεταξύ του ναού του Αγ. Νικολάου και του βόρειου υφιστάμενου μώλου του λιμένα. Στο 
παραλιακό μέτωπο που προτείνεται να χωροθετηθεί ο λιμενίσκος σκαφών αναψυχής δεν υπάρχει 
οιαδήποτε λιμενική εγκατάσταση. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες : α)  
Μελέτη Τοπογραφίας, β) Λιμενική μελέτη (σε στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) και γ) Μελέτη  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

2. Με την από 04-06-2021 αίτησή του ο ανάδοχος κατέθεσε την τοπογραφική μελέτη η οποία 
εγκρίθηκε με την απόφαση 1344/22-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
κατόπιν της α) υπ’ αρ. πρωτ. 473531/10-06-2021 εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας & β) της υπ’ 
αρ.πρωτ. 481944/14-06-2021 εισήγησης της   Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων. 

3. Με το με αρ.πρωτ. 541420/29-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων 
Περιφέρειας Αττικής κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση έγκρισης της τοπογραφικής μελέτης 
και δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση της Λιμενικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

4.  Με την από 06-08-2021 αίτησή του ο ανάδοχος κατέθεσε το το 1ο τμήμα της Λιμενικής μελέτης  
που αφορά στην «Διερεύνηση και καθορισμό εναλλακτικών τεχνικών  λύσεων» και  με την από 14-
09-2021 αίτησή του το 2ο τμήμα που αφορά στον «Προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων και την 
προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους κατασκευής για κάθε εναλλακτική λύση και χάραξη των 
έργων» καθώς και την Περιβαλλοντική μελέτη.  

5. Με το με αρ.πρωτ. 788874/23-09-2021 έγγραφο της Δ/σας υπηρεσίας ζητήθηκαν από τον ανάδοχο 
διορθώσεις - συμπληρώσεις  επί της προσκομισθείσας  λιμενικής μελέτης στα πλαίσια του ελέγχου 
της εντός της  προθεσμίας των δεκαπέντε  (15) ημερών 

6. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 05-10-2021 αναμορφωμένη την Λιμενική μελέτη η οποία 
εγκρίθηκε με την απόφαση 2536/2021 (57η συν/ 09-11-2021 ΑΔΑ 94Λ87Λ7-1ΡΒ) της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της α) υπ’ αρ. πρωτ. 955277/03-11-2021 εισήγησης της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας &  β) της υπ’ αρ.πρωτ. 926513/03-11-2021 εισήγησης της   Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων. 

7. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 925297/03-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής διαβιβάστηκε  η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αρμοδίως 
ελεγμένη και  θεωρημένη στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη 
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Διοίκησης Αττικής και παράλληλα  υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο του ΥΠΕΝ την 03-11-2021 (ΠΕΤ 2111653222) 

8. Κατόπιν της πραγματοποίησης του συνόλου των παραδόσεων εντός του συμβατικού χρόνου ήτοι 
της Τοπογραφικής μελέτης, της Λιμενικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο 
ανάδοχος με το από  12-11-2021 αίτησή του αιτήθηκε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες -  ήτοι μέχρι την 13-04-2022 χωρίς 
καμμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση,  μέχρι την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

9. 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». 

10. Η καθυστέρηση  που προκύπτει  έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετατοπίζει   το 
χρονικό σημείο ολοκλήρωσης  της μελέτης πέραν της αρχικής συμβατικής, ήτοι της 13-12-2021. 

11. Ο επιπλέον χρόνος των  τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης  
θεωρείται  εύλογος από πλευράς της υπηρεσίας  

12. Η καθυστέρηση 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 με τίτλο 
:  «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης  αμοιβής 73.746,76 € (με το 
ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και   
«MARNET Α.Τ.Ε   κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι μέχρι την  13-04-2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο 
:  «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης  αμοιβής 73.746,76 € (με το 
ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και   
«MARNET Α.Τ.Ε   κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι μέχρι την  13-04-2022. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

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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