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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3752/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 20ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης σταδίου μελέτης καθώς και της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» συνολικής δαπάνης 69.841,85€ με το 
Φ.Π.Α.  αναδόχου ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ 242713/04-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής 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». 
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2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

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. Το Ν. 3316/2005 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.  

6. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
7. Την από 28-12-2017 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας   

Αττικής και της «ΥΠΟΔΟΜΗ» Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε και το χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών που αναγράφεται σε αυτή. 

8. Την με αρ. πρωτ.:19765/1-2-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, έγκριση του 
χρονοδιαγράμματος. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 97432/21-5-2018 απόφαση έγκρισης της υδραυλικής προμελέτης. 
10. Τη με αρ. πρωτ. 150479/30-7-2018 απόφαση έγκρισης τοπογραφικών εργασιών. 
11. Το με αρ. πρωτ.46563/-11-2018 έγγραφο του ΟΛΠ. 

 
ΕΠΕΙΔΗ  

1. Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στην 
περιοχή του Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.  

2. Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη στις 28-12-2017. 
3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, ήτοι 

τρεις (3) μήνες για την ολοκλήρωση της υδραυλικής προμελέτης, δυο (2) μήνες για την 
ολοκλήρωση  των τοπογραφικών εργασιών και τέσσερις μήνες (4) μήνες για την ολοκλήρωση 
της οριστικής μελέτης  και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης. 

4. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 28-3-2018 την υδραυλική προμελέτη, η οποία μετά από 
τον απαραίτητο έλεγχο της Υπηρεσίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 97432/21-5-2018 απόφαση. 

5.  Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 27-9-2018 τα αποτελέσματα των τοπογραφικών 
εργασιών, οι οποίες μετά από τον απαραίτητο έλεγχο της Υπηρεσίας εγκρίθηκαν  με αρ. πρωτ. 
150479/30-7-2018 απόφαση έγκρισης. 

6. Κατά τη σύνταξη της μελέτης ζητήθηκαν με τα αρ.πρωτ.: οικ.130537/2-07-2018  και αρ. πρωτ: 
οικ.150807/30-7-2018 έγγραφά μας από τον ΟΛΠ τοπογραφικά στοιχεία τμημάτων αγωγών 
που έχουν κατασκευαστεί εντός των εγκαταστάσεων του. Με το από 08-10-2018  έγγραφό της 
αναδόχου εταιρείας μελετών και τα με αρ πρωτ.171126/22-10-2018  και αρ.πρωτ. 171136/1-11-
2018 έγγραφό μας και μετά από επί τόπου συνάντηση με εκπροσώπους του ΟΛΠ ζητήθηκαν 
μας χορηγηθούν όλα τα στοιχειά που αφορούν στους αγωγούς από τους οποίους γίνεται η 
απορροή των ομβρίων υδάτων του υπό μελέτη δικτύου. 

7. Σύμφωνα μετά προσκομισθέντα στοιχεία διαπιστώθηκε η αδυναμία των υφιστάμενων αγωγών 
να παραλάβουν την παροχή σχεδιασμού, επειδή το μεγαλύτερο μέρος τους παραμένει 
βυθισμένο στη θάλασσα. Για την επίλυση του ως άνω προβλήματος μελετάται η κατασκευή 
νέων διωρύγων απορροής των ομβρίων προς τον φυσικό αποδέκτη. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με 
απόφαση της ΠΑ., 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». 

9. Με την αρ. πρωτ.: 141210/28-11-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων δόθηκε 
παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου (παράδοση οριστικής 
μελέτης) είκοσι (20) ημερών, ήτοι μέχρι τις 18-12-2018, μέχρι την έκδοση της απόφασης της 
Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής. 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

Την χορήγησης παράτασης:  
Α) ημερομηνίας παράδοσης της οριστικής μελέτης και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών 
δημοπράτησης μέχρι την 28-01-2019 και  
Β) του συνολικού χρόνου της μελέτης μέχρι την 28-02-2019,  
για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» συνολικής δαπάνης 69.841,85€ με το Φ.Π.Α. αναδόχου 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 
 

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

 
Την χορήγησης παράτασης:  
Α) ημερομηνίας παράδοσης της οριστικής μελέτης και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών 
δημοπράτησης μέχρι την 28-01-2019 και  
Β) του συνολικού χρόνου της μελέτης μέχρι την 28-02-2019, για την εκπόνηση της μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 
συνολικής δαπάνης 69.841,85€ με το Φ.Π.Α. αναδόχου ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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