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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 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3145/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, 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. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
12-12-2019. 

Θέμα  35ο  
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οριστική 
μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Ελευσίνας – Έργα Β’ φάσης». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Καράλη η οποία  ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 
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2. Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016).  

6. Την με αριθμ.: 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

7. Την με αριθμ.: 505910/04-09-2019 (ΦΕΚ 3411Β/06-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Την με αριθμ.:198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών. 

9. Την με αρ.πρωτ.: οικ./20955/22-01-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.  

10. Το άρθρο 27 του Ν.3316 /2005. 
11. Τα συμβατικά τεύχη  της μελέτης του θέματος. 
12. Την από 14/03/2018 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης (ΑΔΑ: 7ΥΨΕ7Λ7-ΓΓΠ), ποσού: 

137.609,27€ (με ΦΠΑ) και συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 
τις 14 Μαρτίου 2019. 

13. Την με αρ. πρωτ.: 863/27-04-2018 Απόφαση του Τμήματος Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών 
Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος. 

14. Την με αριθμό 735/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Ξ917Λ7-94Ο), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης 
της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 14-07-2019. 

15. Την με αριθμό 1861/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΣΠ17Λ7-ΩΘΘ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 14-10-2019. 

16. Την με αριθμό 2759/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Ν7Φ7Λ7-Δ4Φ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
εκπόνησης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-12-2019. 

17. Την από 04-12-2019 αίτηση του αναδόχου, για την χορήγηση παράτασης της ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-06-2020. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 582.624,75€ (προ ΦΠΑ) 
2. Αρχική Σύμβαση: 110.975,22€ (προ ΦΠΑ) 
3. Φυσικό αντικείμενο: Η μελέτη του θέματος αφορά την εντός του Σχεδίου Πόλεως περιοχή της πόλης 
της Ελευσίνας που βρίσκεται κατάντη της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου. 
4. Σχετικά με την σκοπιμότητα της εκπόνησης της μελέτης: 
Με τα έργα αποχέτευσης όμβριων που έχουν κατασκευασθεί στην περιοχή μελέτης έχει αντιμετωπισθεί 
το πρόβλημα πλημμυρών μεγάλης διάρκειας, αλλά για την αποχέτευση χωρίς τη δημιουργία 
εκτεταμένων κατακλύσεων και απορροής μεγάλων ποσοτήτων υδάτων στους δρόμους, απαιτείται η 
ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου. 
Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να σχεδιασθούν με τρόπο που να εκμεταλλεύεται, όσο το δυνατό 
καλύτερα, τα υφιστάμενα έργα αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή, τα οποία κρίνεται σκόπιμο να 
ενταχθούν στον σχεδιασμό.  
5. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνονται: 

i. Υδραυλική μελέτη σε στάδιο οριστικής μελέτης. 
ii. Τοπογραφική μελέτη 
iii. Γεωτεχνική μελέτη  
iv. Περιβαλλοντική μελέτη  
v. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
vi. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
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Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί Υδραυλική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, 
Περιβαλλοντική μελέτη και Οριστική Υδραυλική μελέτη. 
Με το με αρ.πρωτ.: 1718/03-08-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., διαβιβάστηκε αρμοδίως η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνέταξε ο ανάδοχος στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η έγκριση της οποίας προαπαιτείται, ώστε να συνεχιστεί η μελέτη στα 
επόμενα στάδια.  
Με το με αρ.πρωτ.:158260/19-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής υποδείχθηκαν απαραίτητα για την έγκριση συμπληρωματικά στοιχεία και 
επιστράφηκε ο φάκελος αιτήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για επανυποβολή. Ο ανάδοχος, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, 
σύνταξε εκ νέου την Περιβαλλοντική Μελέτη, την κατέθεσε στην Υπηρεσία μας με το υπ’αριθμ. πρωτ.: 
369990/ 10-07-2019 έγγραφό του και αναμένεται η Περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για την αδειοδότηση 
αυτή είναι προαπαιτούμενη η σχετική γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η οποία ακόμα 
εκκρεμεί. 
6.Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος λήγει στις 14-12-2019. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως τις 14-06-2020. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Επειδή, για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης προαπαιτείται η έγκριση των υποβληθεισών 
μελετών. 
Επειδή, για την έγκριση των υποβληθεισών μελετών προαπαιτείται η έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
Επειδή, για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προαπαιτείται η σχετική 
γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η οποία ακόμα εκκρεμεί, με την οποία ενδέχεται να 
προκύψουν αλλαγές στην Γενική Διάταξη των έργων. 
Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος 
για την εκπόνηση και την έγκριση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου που αναφέρεται 
ανωτέρω, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Επειδή, ο καθαρός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν 
μεταβάλλεται. 

 
Εισηγούμαστε  

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης που αναφέρεται στο θέμα κατά έξι (6) μήνες, 
δηλαδή έως τις 14-06-2020. 
 

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

 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οριστική μελέτη δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Ελευσίνας – Έργα Β’ φάσης» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-06-
2020. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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