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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς την εκ παραδρομής αναγραφή του τακτικού μέλους της Ο.Ε. κας Μπαλού Α.) 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2096/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

Θέμα 64ο  

Έγκριση χορήγησης  παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της τοπογραφικής μελέτης  της 
μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων Περάματος», συμβατικής αμοιβής 
39.317,06 € με Φ.Π.Α., αναδόχου σύμπραξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ. αριθμ. πρωτ.: 142063/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, στην οποία αναφέρονται 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’3051/05-09-2017).  
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4. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

5. 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». 

6.  Τον Ν. 3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και όλες  οι εγκύκλιοι 
που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
8. Την με αρ. 180/2016 (7η συνεδρίαση 05-02-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού.  
9. Την με αρ. 3370/2017 (67η συνεδρίαση /13-12-2017, ΑΔΑ 6Φ5Π7Λ7-ΩΒΠ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην 
σύμπραξη γραφείου μελετών: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της μελέτης. 
11. Το από  08-05-2018  εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 39.317.06 € πλέον ΦΠΑ. 
12. Την  απόφαση με αρ. πρωτ. 110699/11-6-2018 του Προϊσταμένου του τμήματος Υδραυλικών 

Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, με την  
οποία  εγκρίθηκε  το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. 

13. Το από 12-07-2018 αίτημα του ανάδοχου  που αφορά στην χορήγηση παράτασης κατά ένα (1) 
μήνα της εκπόνησης και υποβολής της τοπογραφικής μελέτης, ήτοι έως την 08-10-2018. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η  

1. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων, στους  εντός ρυμοτομικού 
σχεδίου συνοικισμούς Πέραμα, Καριώτικα - Άνω Πέραμα και Νέο Ικόνιο του Δήμου Περάματος, 
για την αντιπλημμυρική προστασία τους, με τελικό αποδέκτη την ευρύτερη παράκτια περιοχή 
του Δήμου Περάματος. Σήμερα όλες οι απορροές όμβριων οδηγούνται μέσω του υφιστάμενου 
δικτύου στους κεντρικούς συλλεκτήρες που βρίσκονται επί των Λεωφόρων Δημοκρατίας και 
Ειρήνης. Καθώς δεν υπάρχει σημαντικό δευτερεύον δίκτυο όμβριων στις κάθετες οδούς, όπως 
επίσης και σε ολόκληρη την περιοχή του Άνω Περάματος, είναι αναμενόμενο όλες οι απορροές 
να οδηγούνται στα φρεάτια που βρίσκονται κατάντι, με αποτέλεσμα  σε έντονες βροχοπτώσεις 
να μην επαρκεί η απορροφητικότητα των φρεατίων υδροσυλλογής, παρόλο που οι αγωγοί είναι 
σε θέση να δεχτούν τις πλημμυρικές απορροές. Με την εν λόγω μελέτη θα διαχωριστούν οι 
απορροές των ανάντι περιοχών και θα αποσυμφορηθούν οι συλλεκτήριοι αγωγοί, λόγω 
επιμήκυνσης του χρόνου συρροής σε αυτούς. Συνεπώς βελτιώνεται η υδραυλική συμπεριφορά 
του δικτύου όμβριων και θωρακίζεται η αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού 
συγκροτήματος του Δήμου Περάματος.                

2. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης 
συντελείται κατά τον 3ο και 4ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 08-09-
2018. 

3. Το ανάδοχο μελετητικό σχήμα με το από 12-07-2018 αίτημά του, αιτήθηκε την χορήγηση της 
παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της τοπογραφικής μελέτης κατά ένα (1), ήτοι έως την 
08-10-2018 δίχως την συνολική ανατροπή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος - καθώς τα 
επόμενα στάδια δύναται να εκπονηθούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο σε αυτό - λόγω της 
αναμονής για την λήψη εκ του Δήμου Περάματος στοιχείων απαραίτητων στη φάση αυτή τόσο 
για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης, όσο και της τοπογραφικής μελέτης κατόπιν της 
από κοινού 05-07-2018 σύσκεψης. Συγκεκριμένα στην εν λόγω σύσκεψη αποφασίστηκε η 
συνδρομή του Δήμου στην διενέργεια ελέγχων, στον καθαρισμό και αποκάλυψη των 
υπαρχόντων φρεατίων και αγωγών για την οριζοντιογραφική και μηκοτομική επιβεβαίωση ή /και 
αποτύπωση  (βάθη φρεατίων, βάθη αγωγών, συνδεσμολογία και διαστάσεις). 

4. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση που προκύπτει για την συλλογή στοιχείων απαραίτητων βάσει 
των οποίων δύναται να εκπονηθεί η τοπογραφική μελέτη, μετατοπίζει το χρονικό σημείο 
ολοκλήρωσης  αυτής χωρίς ευθύνη του αναδόχου . 
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5. Ο χρόνος του ενός (1) μηνός θεωρήθηκε εφικτός από πλευράς του Δήμου Περάματος, ώστε να 
ανταποκριθεί και εύλογος από πλευράς της υπηρεσίας για ολοκλήρωση και υποβολή της 
τοπογραφικής μελέτης. 

6. Η αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας που λήγει την 08-09-2018 για την 
εκπόνηση και η υποβολή της τοπογραφικής μελέτης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 12-07-2019, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 3366/2005. 

7. Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ 
τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 
3316/05 όπου αναφέρεται ρητώς: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, 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». 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης των Τοπογραφικών 
Διαγραμμάτων κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι την 08-10-2018 της μελέτης «Μελέτη δικτύου 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων Περάματος», συμβατικής αμοιβής 39.317,06€ με Φ.Π.Α., 
αναδόχου σύμπραξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 
 

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

 
Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης των Τοπογραφικών 
Διαγραμμάτων κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι την 08-10-2018 της μελέτης «Μελέτη δικτύου 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων Περάματος», συμβατικής αμοιβής 39.317,06€ με Φ.Π.Α., 
αναδόχου σύμπραξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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