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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3193/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 27ο  
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Α.   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  

1. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕ 218699/5271/16-12-2015 Απόφαση εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης  και οι διαδικασίες ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης «Οριστική Μελέτη 
Αποχέτευσης Ομβρίων περιοχής Βουρλέζας Πόρτο Ράφτη». 

2. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕ 64926/1566/οικ/05-04-2016 Απόφαση εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης. 

3. Με την υπ' αρ. πρωτ. 840/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν η προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, τα τεύχη δημοπράτησης, η αποστολή 
περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.  

4. Με την υπ' αρ. πρωτ. 274/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στο γραφείο μελετών ''Κ. ΣΤΑΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.'' δ.τ. ''Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ''. 

5. Με την υπ' αρ. 17/2018 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης. 

6. Στις 30-04-2018 υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, ποσού ίσου με: 
 α) Για την τοπογραφική μελέτη: (6.227,93 €) Έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και   
                ενενήντα τρία λεπτά πλέον Φ.Π.Α. 
 β) Για την υδραυλική μελέτη: (40.089,44 €) Σαράντα χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και    
                σαράντα τέσσερα λεπτά πλέον Φ.Π.Α. 
 γ) Για τα τεύχη δημοπράτησης: (2.405,37 €) Δύο χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ και τριάντα  
                επτά λεπτά πλέον Φ.Π.Α. 
 δ) Για σύνταξη Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ.: (708,25 €) Επτακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά  
                πλέον Φ.Π.Α. 
 Ήτοι, (49.430,99 €) σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα εννέα   
            λεπτά πλέον Φ.Π.Α. ή, (61.294,43 €)  εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ  
            και σαράντα τρία λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

7. Η υπόψη μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 
9762.05.029). Το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται σε 49.430.99 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και σε 61.294,43 € με Φ.Π.Α. Οι μέχρι σήμερα πληρωμές είναι 6.227,93 € 
πλέον Φ.Π.Α. 1.494,70 € ήτοι, 7.722,63 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

8. Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Απαιτούμενων 
Μελετών του Φακέλου του Έργου που συνοδεύει την από 30-04-2018 Σύμβαση, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη και στάδια μελέτης: 

1. Υδραυλικές μελέτες (κατηγορία 13) 
2. Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων (με προϋπάρχουσα την Προμελέτη) 
3. Σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ 
4. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
5. Τοπογραφικές μελέτες (κατηγορία 16) 
6. Αποτυπώσεις για την όδευση των συλλεκτήρων, υψομετρική ενημέρωση οδών για τα 

δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων. Τριγωνισμοί, Πολυγωνομετρίες & Γεωμετρικές 
χωροσταθμήσεις. 

9. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕ 86050/2125/οικ/04-05-2018 απόφαση ανατέθηκαν καθήκοντα 
επίβλεψης της μελέτης. 

10. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος ήταν 12 μήνες, δηλαδή μέχρι την 
30-04-2019, σύμφωνα με τη σύμβαση και το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.  

11. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 91824/2299/07-06-2018 έγγραφο, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης της μελέτης. 

12. Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΕ 128972/3276/17-09-2018 απόφαση εγκρίθηκε η τοπογραφική 
μελέτη. 
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13. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΤΕ 128972/3276/17-09-2018 έγγραφο, δόθηκε εντολή για την εκπόνηση 
του επόμενου σταδίου της μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ήτοι της 
οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων. 

14. Η οριστική μελέτη υδραυλικών έργων υποβλήθηκε με το αρ.πρ. 29913/454/30-01-2019. 
15. Με την υπ' αριθμ. 1482/07-06-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά 4 
μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-08-2019.  

16. Με την υπ' αριθμ. 2012/05-08-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά 4 
μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-12-2019.  

17. Με το υπ΄ αρ.πρ. 623187/11-10-19 επανυποβλήθηκε η οριστική μελέτη υδραυλικών έργων. 
18. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 749240/20-11-19 έγγραφο, εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, έως 30-12-2019. 
19. Με το υπ΄ αρ.πρ. 775308/28-11-19 υποβλήθηκε το ΣΑΥ-ΦΑΥ και τα τεύχη Δημοπράτησης 

της μελέτης. 
20. Με υπ' αρ. Πρωτ. 832880/16-12-19 αίτημα του Αναδόχου της μελέτης, ζητείται παράταση 

προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης κατά έξι (6) μήνες επιπλέον, ήτοι έως 30-06-2020, 
λόγω του γεγονότος ότι για την έγκριση της οριστικής μελέτης ομβρίων, απαιτείται 
προηγουμένως η έγκριση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), σύμφωνα 
με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. 

  
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

 
  Η συνολική προθεσμία της μελέτης λήγει την 30-12-2019, σύμφωνα με τη σύμβαση και την υπ' 

αρ. Πρωτ. 2012/05-08-2019  απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
  Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα όλες τις μελέτες για τις οποίες έλαβε σχετικές εντολές. 
  Η αρχικά υποβληθείσα οριστική μελέτη υδραυλικών έργων έχρηζε τροποποιήσεων σύμφωνα με 

τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, λόγω των οποίων εγκρίθηκε η 1η παράταση έως 30.08.19. Οι 
τροποποιήσεις προέκυψαν από αλλαγές των στοιχείων της μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων 
στην ίδια περιοχή, η οποία εκπονείτο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαρκόπουλου.  Η 
αλληλεπίδραση των δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων και των θέσεων εκβολής των αγωγών 
ομβρίων και κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων απαίτησαν περαιτέρω επεξεργασία. 
Συγκεκριμένα οι θέσεις κατασκευής των κεντρικών αντλιοστασίων ακαθάρτων και εκβολής του 
δικτύου ομβρίων ευρίσκονται στην ίδια περιοχή με αποτέλεσμα την ανάγκη διαχωρισμού του 
δικτύου ομβρίων σε τρία ανεξάρτητα δίκτυα με διαφορετικές θέσεις εκβολής, ενώ στην 
προμελέτη είχαν προβλεφθεί δύο.  

  Για την διόρθωση και την επανυποβολή της οριστικής μελέτης στην οποία συμπεριελήφθησαν 
οι ανωτέρω τροποποιήσεις της υφιστάμενης προμελέτης, εγκρίθηκε η 2η παράταση έως 
30.12.2019. Η οριστική μελέτη επανυποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 11-10-2019. 

  Για την έγκριση της επανυποβληθείσας οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων απαιτείται 
προηγουμένως η έγκριση ων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), σύμφωνα Ν. 
4014 ΦΕΚ Α 2109/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και Δραστηριοτήτων» και την ΥΑ 
ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ Β 2471/10.08.2016)  

  Για την παραλαβή της μελέτης εκκρεμεί η έγκριση της οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων, η 
έγκριση των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και Τευχών Δημοπράτησης, αφού προηγουμένως εγκριθούν οι 
Π.Π.Δ. ως ανωτέρω. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών, 
ήτοι μέχρι 30-06-2020.   

  Με βάση τα παραπάνω, το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, την εγκύκλιο Ε38/2005 που 
ορίζει την αλληλουχία σταδίων μελετών, την μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης και την 
διαδικασία εγκρίσεων των σταδίων της μελέτης, η οποία θα γίνει ΜΕΤΑ την έγκριση των 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), εκτιμάται ότι έξι (6) μήνες μετά από τις 30-
12-2019, κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των υπολοίπων 
σταδίων της μελέτης, δηλ. μέχρι 30-06-2020.  

  Το αίτημα του Αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η 
καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του βάσει του άρθρου 
184, του Ν. 4412/2016,  
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  Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η Υπηρεσία συμφωνεί 
για την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Οριστική 
μελέτη αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Βουρλέζας Πόρτο Ράφτη» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή 
έως 30-06-2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση.  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Οριστική μελέτη 
αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Βουρλέζας Πόρτο Ράφτη» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 30-06-
2020, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.  
 
  

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

 
Τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Οριστική μελέτη 
αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Βουρλέζας Πόρτο Ράφτη» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 30-06-
2020, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.  

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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