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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1089/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
11-04-2019. 

Θέμα 84ο  
Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου εργασιών 
της 3ης Επιμέρους Σύμβασης, της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών 
μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – 
πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ 
αριθμ πρωτ:826/10-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 109290/39629 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 
4251 Β’/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 
3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
(Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 
13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
4. Το Ν. 3316/05 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και εγκυκλίους για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’/18-
4-2013) και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 2 του αριθ. 376 του Ν. 4412/2016. 
5. Την υπ΄αρ.2198/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν τα 
τεύχη δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης. 
6. Την από 29/10/2014 με ΑΔΑΜ 5PROC0022609066 δημοσίευση  της Προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
7. Την Απόφαση με αρ. 2243/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Πρακτικών  
την κατακύρωση του διαγωνισμού και την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Δ10 για την συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
8. Το από 14/04/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και την 
Περιφερειάρχη Αττικής για τη συμφωνία πλαίσιο του θέματος, συνολικού χρόνου περαιώσεως των 
τεχνικών εργασιών 3 (τριών) ετών, δηλαδή  στις 14/04/2019.   
9. Την  από 16-6-2016 1η επιμέρους  σύμβαση συνολικής  δαπάνης 12.661,11€ χωρίς Φ.Π.Α. με 
τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις αποχέτευσης ομβρίων-αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής και φάκελος δημοπράτησης ρέματος “Αμφείας” στην περιοχή Γκύζη του Δήμου 
Αθηναίων». 
10. Τη με αριθ. πρωτ. 1353/9-8-2017 Βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προγράμματος 
και Μελετών της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ/νουσα Υπηρεσία 
της εν λόγω συμφωνίας πλαίσιο)  εμπρόθεσμης περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών 
των τοπικών παρεμβάσεων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές ης Περιφέρειας Αττικής, της 
προαναφερόμενης 1η επιμέρους  σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος και την από 4-8-2017 
σχετική αναφορά των Επιβλεπόντων Μηχανικών.   
11. Την υπ’ άρ. 635/23-3-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο της 2ης επί μέρους σύμβασης της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο καθώς και το τεχνικό αντικείμενο 
που τη συνοδεύει. 
12. Την  από 8-5-2017 2η επιμέρους  σύμβαση συνολικής  δαπάνης 13.056,03 € χωρίς Φ.Π.Α. με 
τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος “Αμφείας” για το τμήμα από την οδό 
Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική 
μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαραμαγκά» με 
προθεσμία  ολοκλήρωσης του αντικειμένου μέχρι τις 9/11/2017. 
13. Την υπ’ άρ. 2568/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 
πρωτ. 1806/25-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης μας για την πρώτη παράταση του τεχνικού 
αντικειμένου της 2ης επιμέρους σύμβασης κατά έξι μήνες, δηλαδή  στις 9-05-2018. 
14. Την υπ’ άρ. 1145/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 
πρωτ. 926/27-04-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης μας για την δεύτερη παράταση του τεχνικού 
αντικειμένου της 2ης επιμέρους σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή  στις 9-02-2019. 
15. Την από 20/8/2018 3η επί μέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 18.872,10 με Φ.Π.Α.     με τίτλο  
με τίτλο «Μελέτη έργων διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου και στο ρέμα 
Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού».                                                                                                                 
16. Την υπ’ άρ.231 /2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 
πρωτ. 123/23-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης μας για την πρώτη παράταση της συνολικής 
σύμβασης έως  τις 9-11-2019. 
 
Και επειδή: 
- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» με αντικείμενο την εκπόνηση  τοπογραφικών, 
υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών για την κάλυψη των αναγκών της Δ10, συνολικής αμοιβής 
44.151,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 14/04/2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και της 
Αναδόχου σύμπραξης «Δ. ΜΗΤΡΟΥ – Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» δ.τ. «ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», μετά από διαγωνισμό ανάδειξης 

ΑΔΑ: 6ΨΑΛ7Λ7-ΨΧΛ



 3 

Αναδόχου σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 με συνολικό χρόνο περαιώσεως τρία έτη δηλαδή έως τις 
14/4/2019.   
- Το Τεχνικό Αντικείμενο Εργασιών της 3ης Επιμέρους Σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος 
η οποία υπεγράφη στις 20-8-2018, περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
1. Σύνταξη Οριστικής υδραυλικής, τοπογραφικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης για το 
έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου».  
 
2. Σύνταξη Οριστικής υδραυλικής, τοπογραφικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης για το 
έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού» 
 
- Με τα με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. 3151/20-11-2018, 518/04-03-2019, υποβλήθηκαν εγκαίρως από το 
ανάδοχο μελετητικό σχήμα «Δ. ΜΗΤΡΟΥ –Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ 
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», όλες οι επί μέρους μελέτες που αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο των εργασιών της 
εν λόγω σύμβασης. 
-Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί και έχουν γίνει παρατηρήσεις, διορθώσεις στην Οριστική  υδραυλική 
μελέτη για το έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου», οι 
οποίες εκπονούνται από τον ανάδοχο. 
-Απομένει η Απαλλαγή από Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος, η 
αίτηση της οποίας θα κατατεθεί μετά τις διορθώσεις της υδραυλικής μελέτης. 
 
-Μέχρι σήμερα εκκρεμούν:  
 
-Η Απαλλαγή από Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος. 
 
- Με το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.518/04-03-2019 αίτημα του, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα της υπόψη 
συμφωνίας πλαίσιο, αιτείται παράταση προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των 
εργασιών της 3ης επιμέρους σύμβασης έως τις 9-11-2019, που είναι η ημερομηνία περαιώσεως της 
συνολικής σύμβασης. 
- Είναι αναγκαία η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω 
εκκρεμότητες ώστε στη συνέχεια, το Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της ΔΕΑΠ (Δ/νουσα 
Υπηρεσία της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο) να προχωρήσει  στην έγκριση των επί μέρους μελετών 
της 3ης επί μέρους σύμβασης.  

Εισηγούμαστε 
1.Την έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των 
εργασιών  της 3ης Επιμέρους Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση 
υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία 
συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)» με τίτλο «Μελέτη έργων διευθέτησης τμηματικά 
στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου και στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού» συμβατικού ποσού αμοιβής 18.872,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.) μέχρι τις 9-11-2019. 
 

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

 
Την έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των 
εργασιών της 3ης Επιμέρους Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση 
υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία 
συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)» με τίτλο «Μελέτη έργων διευθέτησης τμηματικά 
στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου και στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού» συμβατικού ποσού αμοιβής 18.872,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.) μέχρι τις 9-11-2019. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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