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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 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2815/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, 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. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 07-11-2019. 
 

Θέμα 42ο  
Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Οριοθέτηση-Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. 
(Ρέμα Ροδόπολης)» 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει τον λόγο στην κα Σκλαβενίτη, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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To ιστορικό της μελέτης που συνοψίζεται στα εξής: 
Τα τεύχη της Προκήρυξης της μελέτης του Ν. 3316/2005 καταρτίστηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ΠΕΑΑ και 
εγκρίθηκαν με την ΤΕ 218695/5270/14-12-2015 απόφαση. 
Η Προκήρυξη της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 2699/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής . 
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 95.050,35 € (με ΦΠΑ 23%). 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής(ΚΑΕ 9775.050.10). 
Με την υπ’ αριθμόν 3507/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ανατέθηκε η 
εκπόνηση της μελέτης του θέματος στο μελετητικό σχήμα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ, Δ.ΜΗΤΡΟΥ-
Π.ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε. Δ.Τ. «ΑΚΜΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ 
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ. 
Η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης υπογράφηκε στις 22.03.2018 (ποσό 15.762,62 € με ΦΠΑ). 
Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 11 της Προκήρυξης, είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι 
22.06.2019.  
Με την αρ. 1817/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Θ8Α7Λ7-Β9Υ) δόθηκε παράταση της 
συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 22-10-2019. 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την οριοθέτηση και τη διευθέτηση του ρέματος Ροδόπολης 
(Πετρόρεμα) κατάντη του δημοτικού διαμερίσματος Ροδόπολης, και εντός του Δήμου Διονύσου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  
Η οριοθέτηση και η διευθέτηση του ρέματος Ροδόπολης (Πετρόρεμα) θα εκπονηθεί σε συνολικό μήκος 
2.170 μ. Η διευθέτηση ξεκινάει αμέσως ανάντη της Λεωφ. Σταμάτας στην αρχή του μελετούμενου 
τμήματος του ρέματος στα πλαίσια της μελέτης «Υδραυλικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό 
πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης», με το οποίο θα πρέπει να συναρμοστεί. Η 
διευθέτηση συνεχίζει προς τα κατάντη για 2.170 μ. έως την αρχή του μελετούμενου τμήματος του 
ρέματος στα πλαίσια της Προμελέτης της ΕΥΔΑΠ.  
Από το συνολικό μήκος της διευθέτησης τα 350 μ. μήκος αφορούν σε διευθέτηση εντός κατοικημένης 
περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα 1.820 μ. αφορούν σε διευθέτηση εκτός κατοικημένων περιοχών. 
Η Μελέτη Διευθέτησης αφορά στην εκπόνηση σταδίου Προμελέτης, με τροποποίηση τμήματος της 
υφιστάμενης προμελέτης ΕΥΔΑΠ.  
Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης, την τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος σε όλο το μήκος που 
μελετάται (2.170 μ.) για την υποστήριξη της υδραυλικής μελέτης. 
Τέλος, στη μελέτη περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων 
διευθέτησης του ρέματος. 
Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι: 
Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε ένα 
πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στις 
παραρεμάτιες ιδιοκτησίες.  
Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής. 
Η προστασία του ρέματος μέσω της οριοθέτησής του. 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ   
Η Τοπογραφική μελέτη έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την ΤΕ 171566/4569/17-9-2018 
απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ. 
Στη συνέχεια υποβλήθηκε η Υδραυλική προμελέτη διευθέτησης και η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης 
του ρέματος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
Με το ΤΕ 229360/6202/12-12-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) εστάλη στην 
αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) για έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων. 
Με το αρ. πρωτ.115466/6686/19-12-2108(ΤΕ 7626/102/9-1-2019) η Δ/νση ΠΕΧΩΣ απέστειλε στην 
υπηρεσία μας παρατηρήσεις επί της εκπονηθείσας ΜΠΕ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στον ανάδοχο για 
προσαρμογή της μελέτης σε αυτές με το ΤΕ 7626/102/11-1-2019. 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) επανυποβλήθηκε στη Δ/νση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της. 
Με το αρ. πρωτ. 67763/3036/12-9-2019 η Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) ζητεί 
από τους συναρμόδιους φορείς να γνωμοδοτήσουν επί της εκπονηθείσας ΜΠΕ της μελέτης. 
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KAI ΕΠΕΙΔΗ 
 
Αναμένονται από τη Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) οι γνωμοδοτήσεις των 
συναρμόδιων φορέων επί της εκπονηθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), ώστε αυτή 
στη συνέχεια να προχωρήσει στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης. 
Την 5-11-2019 με αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 
μελέτης μέχρι 30-04-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των Περιβαλλοντικών 
όρων της μελέτης και στη συνέχεια να εγκριθεί η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, του Ν. 3316/05 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση 
προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 
Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου μελετητικού σχήματος.  
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Ν.3316/2005 δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό 
οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.  
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση-Διευθέτηση 
ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. (Ρέμα Ροδόπολης)» προεκτιμώμενης αμοιβής 95.050,35€ (με ΦΠΑ) μέχρι τις 30-04-
2020. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση-Διευθέτηση 
ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. (Ρέμα Ροδόπολης)» προεκτιμώμενης αμοιβής 95.050,35€ (με ΦΠΑ) μέχρι τις 30-04-
2020. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την επισήμανση: «Να 
υπάρξει παρέμβαση της Διοίκησης στις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση έκδοση έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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