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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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2534/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  22ο 
Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως 
αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ», έως και τις 31 Μαρτίου του 2020. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αρ. πρωτ. 587565/1-10-19 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται εξής:   
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Ιστορικό 
 
1. Στις 25.05.2016 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και 

του ανάδοχου μελετητικού σχήματος. 
2. Με την με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 105342/2630/οικ/02.06.2016 απόφαση της Προϊστάμενης 

Τμήματος Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων, ορίστηκαν οι 
επιβλέποντες της μελέτης. 

3. Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα η Τοπογραφική 
Μελέτη, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Υδρολογία, η Οριστική Υδραυλική 
Μελέτη και η Στατική Μελέτη & το ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

4. Με το με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 73468/1589/02.05.2017 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος, 
ελεγμένη και θεωρημένη από την Υπηρεσία μας. 

5. Τη με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 167390/4004/06.09.2018 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η 
1η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι τις 31.03.2018, μετά 
τη θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Συνεδρία 13η την 26.07.2017, Θέμα 23ο). 

6. Τη με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 90157/2244/18.05.2018 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η 
2η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι τις 30.09.2018, μετά 
τη θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Συνεδρία 6η την 19.04.2018, Θέμα 26ο). 

7. Τη με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 216646/5877/08.11.2018 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η 
3η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι τις 30.03.2019, μετά 
τη θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Συνεδρία 18η την 10.10.2018, Θέμα 4ο). 

8. Την ομόφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Συνεδρία 6η την 04.04.2019, Θέμα 8ο) ότι δεν 
προβλέπεται διατύπωση γνώμης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του 
Ν.4412/2016 και τα στοιχεία του φακέλου του θέματος. 

9. Το μελετητικό σχήμα με την από 04.09.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. Τ.Ε. 504099) ζητά 
τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών (δηλαδή πέρας του έργου στις 30.03.2020) του 
συνολικού χρόνου προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (η προθεσμία λήγει στις 
30.09.2019) λόγω καθυστέρησης στην έκδοση της απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων (οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των υπολοίπων μελετών εντός του διαστήματος 
της παράτασης παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς των συμβατικών τευχών), διότι χωρίς 
αυτήν δεν μπορεί να γίνει η έγκριση των μελετών και η οριστική παραλαβή της μελέτης, 
αλλά ούτε και διορθώσεις που μπορεί να απαιτηθούν. 
 

Και επειδή  

1. Ο Ανάδοχος με την από 04 Σεπτεμβρίου 2019 αίτησή του ζήτησε παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των 
υπολοίπων μελετών εντός του διαστήματος της παράτασης παραμένουν οι ίδιοι με 
αυτούς των συμβατικών τευχών). 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3,  του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα 
δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ακόμη, οι προθεσμίες μπορούν να 
παρατείνονται και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  όταν η καθυστέρηση 
του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

3. Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος. 

4. Από την παράταση της προθεσμίας δεν προκαλείται επιβάρυνση στο κόστος της 
μελέτης λόγω αναθεώρησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4412/2016. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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       Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης   «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή 
οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» μέχρι τις  31.03.2020 (31 
Μαρτίου 2020). 

        
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
       Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης   «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή 
οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» μέχρι τις  31.03.2020 (31 
Μαρτίου 2020). 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 

αναπληρωματικό μέλος κα Λογοθέτη Αικατερίνη υπερψηφίζουν την ανωτέρω 
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Υπερψηφίζουμε,  με τη συμπληρωματική  
παρατήρηση να υπάρξει άμεση παρέμβαση της Διοίκησης της Περιφέρειας στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη μη περαιτέρω καθυστέρηση αυτής στην 
έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων». 
 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
 

ΑΔΑ: ΨΜΩΨ7Λ7-4ΝΙ


		2019-10-14T12:46:45+0300
	Athens




