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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1498/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 16/07/2013.  

 
Θέμα 7o 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 
Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» 
προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), αναδόχου μελετητικού σχήματος 
«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε. -  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου» 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραϊνδρου  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την υπ΄αρ. 177/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. εντάχθηκε η μελέτη στο 
πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Νομαρχίας Αθηνών.  
2. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής 
διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (ΚΑΕ 9769.02.029). 
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3. Με την έγκριση του 70ου/27-7-2010 Πρακτικού της Κ.Σ.Ε.  εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα 
εκπόνησης της μελέτης του θέματος στην Νομαρχία Αθηνών. 
4. Με την υπ΄αρ. 762/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 
του Διαγωνισμού και η ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και 
μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 
235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) στο μελετητικό σχήμα «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
Ε.Π.Ε. -  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου» 
5. Στις  24/4/2012 υπογράφηκε η σύμβαση  ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του αναδόχου. 
6. Με την υπ΄αρ. 1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε η 
τοπογραφική μελέτη. 
7. Με το υπ΄αρ. 122769/23-8-12 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την 
εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι την εκπόνηση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και της Οριστικής Μελέτης Ελέγχου Παροχετευτικότητας. 
8. Με το υπ΄αρ. 183065/10-12-12 έγγραφο ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, θεωρημένη από την υπηρεσία μας, για έγκριση από την Δ/νση Περ/κου & Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
9. Με το υπ΄αρ. Φ.6415/5679/12-2-13 έγγραφο της Δ/νσης Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά στην 
κατηγοριοποίηση του έργου προκειμένου να διερευνηθεί η αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας για 
την έγκριση της ΜΠΕ σύμφωνα με την ΥΑ ΗΠ1958/13-1-12 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…». Επίσης δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη του 
επόμενου σταδίου της ΜΠΕ, με την θεώρηση της υποβληθείσας ΠΠΠΑ ως προαιρετικής. 
10. Μετά από διευκρινήσεις που έλαβε ο μελετητής από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ (ΕΥΠΕ/τμήμα β΄), η υπηρεσία μας απέστειλε το με αρ. πρωτ. 40327/8-3-13 απαντητικό 
έγγραφο προς την Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ για τις απόψεις της. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο παραπάνω έγγραφο, το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2, λόγω συνολικού μήκους 
εγκιβωτισμένου υδατορέματος ΣL = 303 μ και ως εκ τούτου την αρμοδιότητα της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης κατέχει η υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
11. Με το υπ΄αρ. οικ62115/29-3-2013 έγγραφό μας ζητήθηκε η έγγραφη βεβαίωση από το Δήμο 
Κηφισιάς-Ν. Ερυθραίας της δυνατότητας ή μη διέλευσης του αγωγού υπερχείλισης του ρέματος 
Κοντοχρήστου (τμήμα ΙΙ) διαμέσου των ιδιοκτησιών Φουσάνη και Coco-Mat, σύμφωνα με την 
πρόταση της ΕΥΔΑΠ (οριστική μελέτη ρ. Κοντοχρήστου -1999). 
12. Με το υπ΄αρ. 1213116/14-5-13 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. (απάντηση στο οικ74812/24-5-
12 έγγραφό μας) χορηγήθηκαν στην Υπηρεσία μας τα αιτούμενα στοιχεία, τα οποία εν συνεχεία 
διαβιβάστηκαν στο μελετητή με το υπ΄αρ. 110837/5-6-13 έγγραφό μας. 
13. Με το υπ΄αρ. 25365/29-5-13 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 134566/8-7-13) έγγραφό του ο Δήμος Κηφισιάς 
μας ενημέρωσε ότι ο αγωγός υπερχείλισης του ρ. Κοντοχρήστου δύναται να διέλθει διαμέσου των 
ιδιοκτησιών Petcity και super Market Μπαλάσκας. 
14. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν εννιά (9) μήνες, δηλαδή έως την   
24/1/2013. 
15. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι έξι (6) μήνες. 
16. Με την υπ΄αρ. 42/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε  παράταση 
προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 24/7/2013. 
17. Την Εισήγηση –Αναφορά του Προϊστάμενου ΤΥΛΕΒ για την έγκριση παράτασης με αρ. 
πρωτ.139217/12-7-13 της ΔΤΕΠΑ. 
18. Το Πρακτικό της από 18-7-2013 6ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Α. με το 
οποίο το Σ.Δ.Ε.Π.Α. γνωμοδότησε, ομόφωνα , θετικά για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης. 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή  
μέχρι  24/12/2013. 

Ειδικότερα αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διευθέτηση και οριοθέτηση του 
ρέματος Κοντοχρήστου από τη συμβολή του ρέματος στον αποδέκτη (Αττικός Κηφισός – Τμήμα ΙΙΙ) 
μέχρι το ανάντη πέρας της σημερινής φυσικής του κοίτης μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως 
και Γ’ Σεπτεμβρίου (Τμήμα Ι).  
Το μήκος αυτό υπολογίζεται περίπου 1,90 χλμ. και η συνολική λεκάνη απορροής του είναι 823 στρ.  
Το ρέμα διακρίνεται σε τρία επιμέρους τμήματα ως ακολούθως: 
Τμήμα Ι: Πρόκειται για το ανάντη τμήμα του ρέματος από την διασταύρωση της οδού Κων/λεως και 
Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους 370,0μ περίπου. Το τμήμα 
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αυτό διατηρείται στη φυσική του κατάσταση. Η κοίτη και τα πρανή έχουν πυκνή βλάστηση και 
πολλά αιωνόβια δέντρα (πεύκα). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό Διάγραμμα και το υπό 
έγκριση Κτηματολόγιο το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται ως «πράσινο». 
Τμήμα ΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος, κατάντη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την 
Ε.Ο Αθηνών Λαμίας. Το τμήμα αυτό διέρχεται μέσα από τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Ερυθραίας. Το τμήμα αυτό, όπως έχει αποτυπωθεί στο ρυμοτομικό σχέδιο, 
είναι συνολικού μήκους 1.100,0μ περίπου. Ορισμένα τμήματα της φυσικής κοίτης του έχουν εν μέρει 
διατηρηθεί και σε άλλα, στον χώρο που κατελάμβανε παλαιότερα η κοίτη, έχουν ανεγερθεί 
οικοδομές, η δε κοίτη έχει εκτραπεί με ανεπαρκή τεχνικά έργα (αγωγοί διαφόρων διατομών). Το 
σύνολο του ρέματος στο τμήμα αυτό βρίσκεται εντός των οικοδομικών τετραγώνων. 
 Τμήμα ΙΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος κατάντη της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας μέχρι την εκβολή 
του στον π. Κηφισό συνολικού μήκους 400,0μ περίπου. Το τμήμα αυτό είναι εκτός σχεδίου πόλεως, 
η κοίτη του δεν έχει αλλοιωθεί και δεν παρουσιάζει προβλήματα διοχετευτικότητας. 
Η μελέτη περιλαμβάνει ανά τμήματα τα παρακάτω στάδια μελετών - εργασιών : 
α) Για το Τμήμα Ι: 

 Μελέτη Οριοθέτησης 
β) Για το τμήμα ΙΙ: 

 Έλεγχο παροχετευτικότητας του υφισταμένου τμήματος της φυσικής κοίτης. 

 Οριστική Μελέτη και Μελέτη Οριοθέτησης για την πλημμυρική παροχή που σύμφωνα με τον 
έλεγχο παροχετευτικότητας υπάρχει η δυνατότητα να διοχετεύεται διαμέσω της φυσικής 
κοίτης. 

 Προμελέτη και Οριστική Μελέτη για τον αγωγό εκτροπής-(συλλεκτήρα ομβρίων), ο οποίος 
θα παραλαμβάνει την πλημμυρική παροχή, δηλαδή την παροχή που δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να παραλαμβάνει η διατηρούμενη φυσική κοίτη. 

γ) Για το τμήμα ΙIΙ: 

 Προμελέτη και Οριστική Μελέτη διευθέτησης 

 Μελέτη Οριοθέτησης 
Για το σύνολο των έργων θα εκπονηθούν: 

 Τοπογραφική αποτύπωση 

 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ΠΠΠΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης) 

 ΦΑΥ –ΣΑΥ 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί η τοπογραφική αποτύπωση, η μελέτη ελέγχου 

παροχετευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος, καθώς και η προμελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΠΠΠΑ) για το σύνολο των έργων, η οποία έχει διαβιβαστεί στην Δ/νση Περ/κου & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. με το υπ΄αρ.  183065/10-12-12 
έγγραφό μας. 

Παράλληλα έχουν συλλεχθεί στοιχεία από τη ΔΚΥΕ/Π.Α. και την Κτηματολόγιο Α.Ε., τα οποία 
έχουν διαβιβαστεί στο μελετητή (σχετικά τα υπ΄αρ. 110563/25-7-12 και 110837/5-6-13 έγγραφά 
μας), προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης. 

Όσον αφορά στην πορεία της ΠΠΠΑ, η Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπ΄αρ. Φ.6415/5679/12-2-13 έγγραφό της, δεν προέβηκε 
στην έγκριση της υποβληθείσας μελέτης (ΠΠΠΑ) διότι σύμφωνα με πρόσφατες διατάξεις θεωρείται 
προαιρετική, ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση του έργου και  έδωσε οδηγίες 
για τη σύνταξη του επόμενου σταδίου της ΜΠΕ. 

 Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 40327/8-3-13 απαντητικού εγγράφου μας  προς την Δ/νση Περ/κου & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την κατάταξη του έργου στην 
κατηγορία Α2, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ για τις απόψεις της, και 
δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει εγγράφως αρνητική απάντηση, καθώς επίσης και 
επειδή από τα αναφερόμενα στο υπ΄αρ.Φ.6415/5679/12-2-13 αρχικό έγγραφο δεν προκύπτει 
αρνητική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας, όσον αφορά στα στοιχεία της υποβληθείσας ΠΠΠΑ 
(προαιρετικό στάδιο), η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στη σύνταξη και υποβολή της ΜΠΕ. 

 Επίσης, προκειμένου να δοθεί η έγγραφη διαβεβαίωση από το Δήμο Κηφισιάς  για τη 
δυνατότητα, ή μη, διέλευσης του αγωγού υπερχείλισης του ρέματος Κοντοχρήστου (τμήμα ΙΙ) 
διαμέσου των ιδιοκτησιών Φουσάνη και Coco-Mat, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΥΔΑΠ (οριστική 
μελέτη ρ. Κοντοχρήστου -1999), διαβιβάστηκε στο Δήμο Κηφισιάς το υπ΄αρ. οικ.62115/29-3-2013 
έγγραφό μας και πραγματοποιήθηκε  συνάντηση στην Υπηρεσία μας με εκπροσώπους του Δήμου 
στις 21-5-13 για να συζητηθεί το θέμα. 
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Ο Δήμος Κηφισιάς με το υπ΄ αρ.  25365/29-5-13 έγγραφό του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 134566/8-7-
13) μας απάντησε στο ανωτέρω έγγραφο, ότι η εφικτότερη, αμεσότερη και χωρίς εμφανή τεχνικά ή 
νομικά προβλήματα λύση είναι ο αγωγός υπερχείλισης του ρ. Κοντοχρήστου, -ο οποίος 
παραλαμβάνει και την παροχή του αγωγού της οδού Αγίων Σαράντα- να διέλθει διαμέσου των 
ιδιοκτησιών Petcity και Super Market Μπαλάσκας (κάθετα στην οδό Τατοΐου έναντι οδού Ρίτσου). 
Επίσης με το ίδιο έγγραφο ζήτησε να επιλυθεί με την παρούσα μελέτη το θέμα των «τυφλών» 
ιδιοκτησιών προς την πλευρά του ρέματος στο τμήμα Ι, λόγω μη εφαρμογής του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου, όπου προβλεπόταν στη θέση του ρέματος δρόμος πλάτους 16μ..   

Μετά την απάντηση από το Δήμο Κηφισιάς στο ανωτέρω ζήτημα, η οποία ήταν καθοριστική για 
τη συνέχιση της μελέτης λόγω οριστικοποίησης της χάραξης του υπό μελέτη αγωγού υπερχείλισης 
στην περιοχή εκβολής, η υπηρεσία μας θα προβεί στη σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα, προκειμένου 
να ενταχθούν στην εκπόνηση της μελέτης τα ως άνω αναφερόμενα. 

Η μέχρι τώρα καθυστέρηση οφείλεται στον επιπλέον χρόνο που απαιτήθηκε για τη λήψη των 
απαντητικών εγγράφων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Κτηματολόγιο ΑΕ, Δήμος Κηφισιάς), τα οποία ήταν 
απαραίτητα στην επιλογή τελικής λύσης που θα είναι οικονομοτεχνικά υλοποιήσιμη. 

  Ο ανάδοχος με την από 25/6/13 αίτησή του (αρ. πρωτ. 124231/25-6-13/ΔΤΕΠΑ) ζητά την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για 5 μήνες, για τους παραπάνω λόγους. 

 
Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
Επειδή : 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3316/205 και ειδικότερα: 
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3316/05 «… Αν μετατίθεται 

το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς 
ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.…» 

-  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι προθεσμίες μπορούν να 
παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν 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 υπερβεί την οριακή προθεσμία (1/3 της συνολικής 
προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των 3  μηνών), παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο 
ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
τεχνικού συμβουλίου.» 

2. Για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων της μελέτης, θα πρέπει να συνταχθεί 
από την υπηρεσία μας Συγκριτικός Πίνακας, προκειμένου να ενταχθούν στην εκπόνηση της 
μελέτης τα προσκομιζόμενα από τις ανωτέρω συναρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία. 

3. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο, αλλά στον επιπρόσθετο 
χρόνο της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με τους χρόνους των επί μέρους διαδικασιών. 

4.  Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση. 
5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 5 μηνών κρίνεται επαρκής και 

εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 
Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» 
προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), αναδόχου μελετητικού σχήματος 
«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε. -  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι 
τις 24/12/2013, δηλαδή κατά  πέντε (5) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω 
σκεπτικό. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 
Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» 
προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 
δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 23%, αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε. -  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι τις 
24/12/2013, δηλαδή κατά  πέντε (5) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω 
σκεπτικό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραϊνδρου 
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