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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. 3146/2019 
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  36ο  
Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο. 
Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης 
Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» έως 13-
10-2020. 
 
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 Μπιτζιλέκη  η οποία  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 
2. Της αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 

1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του 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 
της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Tου υπ.  αριθμ ΦΕΚ 1086/30-04-2014, Αριθμός 8221.Τ44Α/02/14, «Ορισμός Αποφαινομένων 
Οργάνων για την εκπόνηση-παρακολούθηση μελετών». 

5. Του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – 

Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».  

7. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

8. Της Υπουργικής απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 – ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 «Περί 
Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147» 

9. Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ οικ.139725/16-07-2018 Απόφαση Ορισμού του Τμήματος Ειδικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία 
για το έργο του θέματος. 

 
Β. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ: 

1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής: ΣΑΜΠ 085/Κωδικός Έργου 2017ΜΠ085 00002 

2. Την υπ. αριθμ. 3525/21-12-2017 (AΔΑ: 673Ε7Λ7-Ψ51) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ. του 
Ν.4412/2016, β)οι όροι της πρόσκλησης για τη μελέτη «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο 
Αθηνών – Θηβών στο τμήμα από Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5 χλμ. και επικαιροποίηση της 
Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής Μελετών από Χ.Θ. 9+984,05 
έως Χ.Θ. 17+727». 

3. Την με αρ.πρωτ οικ. 24481/2-2-2018 Πρόσκληση της ΔΤΕΠΑ προς τα γραφεία Μελετών 
α)Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, β) Πλανητική Α.Ε. και γ) Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για 
Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

4. Την υπ. αριθμ. 181/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜ7Λ7-2ΨΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου. 

5. Την υπ. αριθμ. 530/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. για την έγκριση του 
1ου Πρακτικού  της επιτροπής διαγωνισμού, την ανάθεση της μελέτης στον οικονομικό φορέα 
«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE» με 
προσφερόμενη μέση έκπτωση 57,05% που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 322.136,22 € 
(πλέον ΦΠΑ 24%) και την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης 
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6. Την υπ. αριθμ. 953/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. για την έγκριση του 
2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της 
μελέτης ανάθεση της μελέτης «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο Αθηνών – Θηβών στο 
τμήμα από Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5 χλμ. και επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης 
Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής Μελετών από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» 
προϋπολογισμού 749.996,63 € (πλέον ΦΠΑ) και την κατακύρωση της σύμβασης στον 
«προσωρινό μειοδότη», τον οικονομικό φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 57,05% 
που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 322.136,22 € (πλέον ΦΠΑ 24%).  

7. Την από 09-07-2018 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος στα Συμπράττοντα 
γραφεία μελετών «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – 
ADENS AE». 

8. Την με αρ. πρωτ. 140618/18-7-2018 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης. 
9. Την με αρ. 2800/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για: Α) Την 

έγκριση παράτασης καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης για τη σύνταξη μελετών: α) 
συγκοινωνιακών έργων για τις παράπλευρες και κάθετες στην ΠΕΟ οδούς, β) 
ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων, γ) επικαιροποίηση της μελέτης φωτισμού της 
σήραγγας και δ) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σήραγγα της οδού που δεν 
είχαν αρχικώς προβλεφθεί, κατά 15 μέρες (8 μέρες για τη σύνταξη και 7 ημέρες για έλεγχο 
και έγκριση από την Υπηρεσία) Β) Τη μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης σύνταξης των 
τευχών δημοπράτησης αμέσως μετά την έγκριση των μελετών (συνολικός χρόνος σύνταξης 
και εγκρίσεων 15 μέρες), Γ) Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 
λόγω των ανωτέρω και εν αναμονή έγκρισης της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων της 
μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ο συνολικός χρόνος περαίωσης να 
παραταθεί κατά τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης 
παράτασης.  

10. Την από 19-10-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης.  
11. Την με αρ. πρωτ. 191683/19-10-2018 έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της 

μελέτης. 
12. Την με αρ. 3186/2018 (ΑΔΑ:6ΚΚΣ7Λ7-9ΞΘ) έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου 

περαίωσης της μελέτης.  
13. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 229207/16-11-2018, αίτηση του αναδόχου, με την οποία 

αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο 
μήνες. 

14. Την με αρ. 3641/2018 (ΑΔΑ:ΩΛΙΙ7Λ7-ΧΝΟ) έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου 
περαίωσης της μελέτης.  

15. Την με αρ. πρωτ. 261327/18/9-1-2019 έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της 
μελέτης. 

16. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 13715/15-1-2019, αίτηση του αναδόχου, με την οποία 
αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά  
εξήντα (60) ημέρες.  

17. Την με αρ. 211/2019 (ΑΔΑ :ΨΛΦΩ7Λ7-Α9Η) έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου                  
περαίωσης της μελέτης. 

18. Την με αρ. πρωτ. 44912/19-02-2019 έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της 
μελέτης. 

19. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 74963/14-03-2019, αίτηση του αναδόχου, με την οποία 
αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 
εκατόν είκοσι (120) μέρες, ήτοι έως την 31-07-2019. 

20. Την υπ’ αρίθμ. 873/01-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΚ57Λ7-ΒΚ7) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης 
της μελέτης έως 31-7-2019. 

21. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 346659/03-07-2019, αίτηση του αναδόχου, με την οποία 
αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 
εκατόν είκοσι (120) μέρες, ήτοι έως την 29-11-2019. 

22. Την υπ’ αρίθμ. 2017/05-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΙΠ7Λ7-Μ0Ο) απόφασή της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του συνολικού χρόνου 
περαίωσης της μελέτης κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως 31-10-2019.  
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23. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 615429/10-10-2019, αίτηση του αναδόχου, με την οποία 
αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 
σαράντα πέντε (45) μέρες, ήτοι έως την 15-12-2019. 

24. Την υπ’ αρίθμ. 2652/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΡΧ7Λ7-9ΙΝ) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης 
της μελέτης έως 13-12-2019. 

25. Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 775869/28-11-2019, αίτηση του αναδόχου, με την οποία 
αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δέκα 
(10) μήνες, ήτοι έως την 23-10-2020. 
 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
της μελέτης «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 
3,5χλμ και επικαιροποίηση  της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών 
αυτής μελετών από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» αναδόχου οικονομικού φορέα 
«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE – Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» μέχρι την 13/10/2020. 
Β.1. Αντικείμενο μελέτης 
Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται τροποποίηση της χάραξης της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής 
Οδού (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Θηβών, για μήκος 3,5 χιλιόμετρα από τη Χ.Θ. 5+500 έως την Χ.Θ. 
9+000, τμήμα Β, προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές διασταυρώσεις της Π.Ε.Ο. με το 
ρέμα Σούρες. Για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου του τμήματος Β απαιτείται η 
εκπόνηση των εξής μελετών: 

• Τοπογραφικές Μελέτες 

• Προμελέτη Οδοποιίας (αρτηρίας και ισόπεδων κόμβων) 

• Οριστική Γεωλογική Μελέτη 

• Μελέτες Υδραυλικών Έργων 

• Περιβαλλοντικές Μελέτες 

• Πρόγραμμα και εκτέλεση Γεωτρήσεων 

• Εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές Μελέτες 

• Οριστική μελέτη Οδοποιίας (αρτηρίας και ισόπεδων κόμβων) 

• Μελέτες Τεχνικών Έργων 

• Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης 

• Μελέτη Κτηματολογίου 

• ΣΑΥ- ΦΑΥ 

• Τεύχη  Δημοπράτησης 
Πρόσθετα απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών του τμήματος από τη Χ.Θ. 9+984,05 έως τη 
Χ.Θ. 17+727, εφεξής τμήμα Δ. Στο τμήμα αυτό έχουν καταγραφεί επίσης μεγάλες καταστροφές 
μετά τη φονική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, καθώς η οδός εμπλέκεται κατά τμήματα με το 
ρέμα Λυκόρρεμα και το ρέμα Παλαιοχωρίου. Συγκεκριμένα οι μελέτες που πρέπει να 
επικαιροποιηθούν είναι: 

• Τοπογραφικές Μελέτες 

• Οριστική μελέτη Οδοποιίας 

• Οριστική μελέτη Υδραυλικών Έργων 

• Περιβαλλοντικές Μελέτες 

• Πρόγραμμα και εκτέλεση Γεωτρήσεων 

• Εργαστηριακές δοκιμές και Γεωτεχνικές Μελέτες 

• Μελέτες Τεχνικών Έργων 

• Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης 

• Μελέτη Κτηματολογίου 

• ΣΑΥ- ΦΑΥ 

• Τεύχη  Δημοπράτησης 
 
Β.2. Αιτιολόγηση Παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης 

ΑΔΑ: 9ΨΩΤ7Λ7-ΟΞΘ



 5 

Η αιτούμενη με την παρούσα εισήγηση παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της 
μελέτης οφείλεται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του τμήματος από τη Χ.Θ. 11+780 
έως τη Χ.Θ. 13+620 της οδού του έργου. 

Συγκεκριμένα: 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην προηγούμενη απόφαση παράτασης από την Οικονομική 

Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για τη συγκεκριμένη μελέτη χορηγήθηκε από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής η με αρ. Πρωτ. 88755/3946/13-9-2019 Τροποποίηση της με αρ. 
141011/10.10.2005 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη βελτίωση της 
χάραξης και τη διαπλάτυνση του τμήματος Μάνδρας Ερυθρών της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών 
– Θηβών, στο Νομό Δυτικής Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. οικ. 
125730/26.01.2007 και οικ. 129837/06.09.2010 ΚΥΑ και την με αρ. πρωτ. 17805/1118/05-03-2018 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και για το τμήμα από την Χ.Θ. 5+085,61 έως την 
Χ.Θ. 17+727. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή αδειοδοτείται περιβαλλοντικά το έργο με τον όρο ότι από τη 
Χ.Θ. 11+780 έως τη Χ.Θ. 13+620 θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη επισκευασμένη και 
παραδομένη σε κυκλοφορία από τη ΔΙΔΙΜΥ οδός με κατάλληλες συναρμογές του νέου έργου με 
την υφιστάμενη ΠΕΟΑΘ περί τις Χ.Θ. 11+780 και 13+360. Και τούτο διότι για να αδειοθοτηθεί 
περιβαλλοντικά και το τμήμα της μελέτης από Χ.Θ. 11+780 και 13+360, προαπαιτούμενο είναι η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του οικισμού ΤΙΤΑΝ, για την οποία 
προϋπόθεση αποτελεί η οριοθέτηση του εμπλεκόμενου με αυτό ρέμα (Λυκόρεμα). 

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος και η Υπηρεσία ζήτησαν παράταση έως 13-12-2019 
προκειμένου να ανασυνταχθούν οι ακόλουθες μελέτες λόγω συναρμογών του νέου έργου με την 
υφιστάμενη ΠΕΟΑΘ περί τις Χ.Θ. 11+780 και 13+360: 

• Οριστική μελέτη οδοποιίας 

• Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων (αποχέτευσης -αποστράγγισης) 

• Μελέτη σήμανσης & ασφάλισης 

• Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού 

• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ- ΦΑΥ   
Η παράταση τόσο του καθαρού χρόνου για την εκπόνηση των μελετών όσο και του συνολικού 
χρόνου περαίωσης της μελέτης έως τις 13-12-2019, χορηγήθηκε με την με αρ. 2652/22-10-2019 
(ΑΔΑ: 6ΔΡΧ7Λ7-9ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τις ανωτέρω μελέτες. 
Στη συνέχεια επανήλθε με το από 28-11-2019 αίτημά του και ζητά παράταση δέκα (10) μηνών, 
ήτοι έως 13-10-2020, για να προχωρήσει και στη διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «ΤΙΤΑΝ» και την οριοθέτηση του ρέματος (Λυκόρεμα) 
προκειμένου να αδιοδοτηθεί περιβαλλοντικά και το τμήμα της μελέτης του από Χ.Θ. 11+780 και 
13+360 για λόγους αρτιότητας, πληρότητας και ολοκλήρωσης του έργου στο σύνολό του. Αναφέρει 
δε πως για τις προαναφερθείσες απαιτούμενες μελέτες (τροποποίησης του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου «ΤΙΤΑΝ» και οριοθέτησης του ρέματος «Λυκόρεμα») θα απαιτηθεί η σύναψη 
συμπληρωματικής σύμβασης. 
Η Υπηρεσία μας, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω συμφωνεί καταρχάς με την προσπάθεια 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του τμήματος από τη Χ.Θ. 11+780 και 13+360 προτεινόμενης 
χάραξης από τον ανάδοχο. Εκτιμά όμως ότι, εφόσον για να καταστεί δυνατή η τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «ΤΙΤΑΝ» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
οριοθέτηση του γειτνιάζοντος ρέματος «Λυκόρεμα», η διαδικασία αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο λόγω 
της προϋπόθεσης συγγνωμοδοτούντων υπηρεσιών και αδειοδοτήσεων. Γι’ αυτό θεωρεί ότι οι δέκα 
μήνες που αιτείται ο ανάδοχος επαρκούν για τη διερεύνηση της χορήγησης της αρμοδιότητας στην 
Υπηρεσία για την μελέτη οριοθέτησης του ρέματος, τη σύνταξη της συμπληρωματικής σύμβασης 
που θα απαιτηθεί και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την έγκριση της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) για την οριοθέτηση του ρέματος.    
Στη συνέχεια, και εφόσον α) χορηγηθεί η αρμοδιότητα εκπόνησης της μελέτης οριοθέτησης στην 
υπηρεσία και β) υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση που θα απαιτηθεί, θα εκτιμηθεί 
ακριβέστερα ο χρόνος για την ολοκλήρωση της μελέτης. 
Με εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασης παράτασης την 10/12/2019 και με τους 
ανωτέρω αναφερόμενους χρόνους απαιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης έως 
την 13-10-2020. 
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Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
Επειδή : 
1. Για τη μελέτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

2. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 
2.1. σύμφωνα με την παρ. 3 «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση 

της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες 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……Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται 
πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
συμβουλίου.» 

3. Η αιτούμενη παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο 

νόμος. 
5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος της παράτασης της συνολικής 

συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 13/10/2020 κρίνεται επαρκής και 
εύλογος. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη 
τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και 
επικαιροποίηση  της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών 
από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE – Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε.Μ.» μέχρι την 13/10/2020. 
 

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

 
Την  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη 
τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5χλμ και 
επικαιροποίηση  της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών 
από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727» αναδόχου οικονομικού φορέα «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ – 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ – ADENS AE – Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε.Μ.» μέχρι την 13/10/2020. 
 
 

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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