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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1419/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 53ο  
Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), του 3ου και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως Εκβολή)» 
σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - 
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 
ΚΟΛΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΑΧΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ-. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 
A) Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.716/77, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 
2. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/Α»/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. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Το Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης. 
7. Το από 01/04/2021  (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 258742/02-04-2021) έγγραφο του Αναδόχου περί 

υποβολής σχεδίου   2ου Σ.Π. 
Και επειδή: 

1. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 1-3-2004 και σύμφωνα με το νομοθετικό σύστημα δημοσίων 
συμβάσεων, η εκτέλεση κάθε σύμβασης διέπεται από το δίκαιο που ίσχυε κατά τον χρόνο 
κατάρτισής της. Αυτό προβλέπεται και στον ισχύοντα Ν.4412/2016, άρθρο 376, παρ.2, όπου 
αναφέρεται «Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο σύναψής τους.». Έτσι 
η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.716/77 και τα κατά τα εξουσιοδότησή του 
εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα.  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.7 του Ν.716/77 «Η συμβατική αμοιβή του μελετητού υπολογίζεται 
βάσει του εγκριθησομένου προϋπολογισμού, του σταδίου της προμελέτης και καθορίζεται διά της 
εγκριτικής του σταδίου τούτου αποφάσεως του εργοδότου. Η τελικώς καταβληθησόμενη εις τον 
μελετητήν αμοιβή, ήτις καθορίζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβών μελετητών, 
δεν δύναται να είναι ανωτέρα της κατά τα ως άνω συμβατικώς καθορισθησομένης, ως αύτη 
διαμορφούται αναγόμενη εις το χρόνο υποβολής της μελέτης κατόπιν αναθεωρήσεως κατά τας 
διατάξεις περί αναθεωρήσεως τιμών δημοσίων έργων, κατά ποσοστό μεγαλύτερο 40%.»  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.2 του Ν.716/77 «Προς έγκριση πάσας τροποποιήσεως της 
συμβατικής αμοιβής συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας.  

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.11 του Π.Δ. 194/79 «Συγκριτικός Πίναξ 
συντάσσεται και εγκρίνεται κατά τας διατάξεις του παρόντος και δια μόνην την αναπροσαρμογήν 
της αμοιβής της μελέτης ένεκα της μεταβολής της λόγω αναπροσαρμογής της αμοιβής της 
μελέτης κατά τας διατάξεις των παρ.5 και 7 του άρθρου 11 του Ν.716/77. Αι εγκρίσεις των 
ποσών τούτων δεν απαιτείται να περιληφθούν εις συμπληρωματικήν σύμβασιν.»  

 
B) Σύντομο Ιστορικό 

1. Με το υπ’ αρ. 47/2007 Πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 8 
του Ν.3481/2006 εκχωρήθηκε η δυνατότητα εκπόνησης της μελέτης στην Νομαρχία Αθηνών.  

2. Κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας οι μελετητές εκπόνησαν και υπέβαλαν τις Τοπογραφικές 
Αποτυπώσεις και τις προμελέτες των Υδραυλικών, Αρχιτεκτονικών, Ειδικών Αρχιτεκτονικών, 
Στατικών, Η/Μ, και Συγκοινωνιακών έργων, καθώς και την Υδρολογική, την Γεωλογική, την 
Φυτοτεχνική μελέτη και την προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου.  

3. Με την υπ’ αρ. 55660/16-11-2009 απόφαση του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών  
εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π. που περιελάμβανε αποκλειστικά τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών 
μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ήτοι για την υδρολογική μελέτη (1ο ΠΚΤΜΝΕ) και για την 
μελέτη οριοθέτησης (2ο ΠΚΤΜΝΕ) λόγω έλλειψης θεσμοθετημένων αντίστοιχων αμοιβών.  

4. Mε την υπ’ αρ. 252/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών 
Έργων – Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκαν οι ανωτέρω μελέτες καθώς και η 
συμβατική αμοιβή της μελέτης, ύψους 2.100.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παρ.7 του Ν.716/77.  
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5. Με την υπ’ αρ. 2714/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
παρατάθηκε η ισχύς της σύμβασης της μελέτης έως 31/12/2021.  

6. Μετά από σειρά σχετικών εντολών της Υπηρεσίας προς τους Αναδόχους μελετητές 
εκπονήθηκαν και υπεβλήθησαν οι αντίστοιχες Οριστικές μελέτες καθώς και η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 

7. Κατόπιν τροποποιήσεων της Μ.Π.Ε. του έργου (ύστερα από διαβουλεύσεις με τους 
Γνωμοδοτούντες επ’ αυτής Φορείς) εκδόθηκε η υπ’ αρ. 81299/5913/9-11-2016 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

8. Κατά της  Α.Ε.Π.Ο. (ΑΔΑ: 6ΩΩ3ΟΡ1Κ-ΧΧΣ) υπήρξαν προσφυγές στο ΣΤΕ (κατοίκων και 
ορνιθολογικής οργάνωση),   

9. Με το υπ’ αριθμ. 217269/30-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
εδόθη εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, της 
Οριστικής Στατικής Μελέτης και της Μελέτης Οριοθέτησης στη βάση της εγκριθείσας ΜΠΕ του 
Έργου 

10. Με το υπ’ αριθμ. 43415/28-02-2017 έγγραφο οι μελετητές υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις 
ενταλθείσες μελέτες  

11. Με το με αρ. πρωτ. 33135/21-3-2017 έγγραφο της Δ.Τ.Ε..Π.Α. υποβλήθηκε    ο φάκελος 
οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης (από οδό Σαρανταπόρου του Δ. Ηλιούπολης   έως Εκβολή) 
στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  Δι’ αυτής διαβιβάστηκε στη συνέχεια στο ΥΠΕΝ για 
την έκδοση Π.Δ. επικύρωσης των οριογραμμών του ρέματος (άρθρο 3 § 4 του Ν. 4258/2014) 

12. Εκδόθηκε το υπ΄άριθμ.149/5-8-2020 Πρακτικό  - Γνωμοδότηση ΣΤΕ /Τμήμα Α΄ Διακοπών, 
σύμφωνα με το οποίο έκρινε ότι το σχέδιο Π.Δ. «δεν προτείνεται επί του παρόντος νομίμως»  

13. Με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/79411/973/31-08-2020 έγγραφό, με το οποίο διαβιβάστηκε 
η υπ. αριθμ. Δ 149/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητήθηκε από την 
Περιφέρεια Αττικής (Δ.Τ.Ε. ΠΑ) να προβεί σε ενέργειες για την περαιτέρω επεξεργασία, 
συμπλήρωση και προσαρμογή της μελέτης σε συμμόρφωση με την υπ’αρ. 149/2020 
γνωμοδότηση Σ.τ.Ε, 

14. Tην 21/10/2020 συζητήθηκε η εκδίκαση  των προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο., και εκδόθηκε η υπ. 
αριθμ. 2313/2020 Απόφαση ακύρωσης της ΑΕΠΟ. 

15. Η Υπηρεσία μας κατόπιν αλλεπαλλήλων συσκέψεων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
(αρμόδια για την έκδοση ΑΕΠΟ), υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του ΥΠΕΝ (αρμόδιο 
για την έκδοση Π.Δ. επικύρωσης οριογραμμών), κατέληξε στις ακόλουθες ενέργειες στα πλαίσια 
του συμβατικού αντικειμένου, για τη συμμόρφωση προς τις προαναφερθείσες αποφάσεις του 
Σ.τ.Ε.  

(i) Καταγραφή και αποτύπωση των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός των οριογραμμών χωρίς 
έργα. 
(ii) Τροποποίηση της Μ.Π.Ε.  

 
C) Συμβατικό αντικείμενο μελέτης 

1. Η μελέτη «Ανάπλασης Ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)» 
ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77, στα ανωτέρω συμπράττοντα γραφεία 
μελετών με την υπ’αρ. 443/18-09-2003 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχίας 
Αθηνών και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 01-03-2004. 

2. Οι αρμοδιότητες της Νομαρχίας Αθηνών μεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με 
το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 

3. Το συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των ακολούθων μελετών. 
a. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Ρέματος Πικροδάφνης και συγκέντρωση 

των μελετών και των προγραμματισμένων εργασιών για υδραυλικά έργα στην περιοχή 
μελέτης.  

b. Συλλογή των νομικών και άλλων δεσμεύσεων (π.χ. περιβαλλοντικών, οριοθετήσεων 
κ.λπ.) που αφορούν στο Ρέμα Πικροδάφνης. 

c. Αξιολόγηση στοιχείων μελετών – έργων και καθορισμός πλημμυρικών παροχών αφού 
ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των εγκεκριμένων μελετών των διαφόρων φορέων, που 
αφορούν στην σχέση έντασης – διάρκειας της βροχόπτωσης, στους συντελεστές 
απορροής, στις περιόδους επαναφοράς, στις πλημμυρικές παροχές κ.λπ. Για την 
συμπλήρωσης τυχόν μεγεθών που δεν υπάρχουν στις προαναφερθείσες μελέτες, θα 
εφαρμοσθούν οι σχετικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74.  

d. Τοπογραφική αποτύπωση της ζώνης του ρέματος. 
e. Σύνταξη Γεωλογικής Μελέτης. 
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f. Σχεδιασμός, σε επίπεδο Προμελέτης, των απαιτούμενων υδραυλικών έργων για την 
διευθέτηση του Ρέματος.  

g. Σύνταξη Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Φακέλου Οριοθέτησης του 
ρέματος. 

h. Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης των απαιτούμενων υδραυλικών έργων. 
i. Μελέτη Αρχιτεκτονικών Έργων, Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων, Συγκοινωνιακών 

Έργων, Στατικών Έργων, Η/Μ Έργων.  
j. Φυτοτεχνική Μελέτη 
k. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
l. Μελέτη Κτηματολογίου και Πίνακες Απαλλοτριώσεων (εάν απαιτείται) 
m. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  
 
D) Προτεινόμενες μεταβολές με τον 2ο Σ.Π.  
Ο 2ος Σ.Π. συντάσσεται για την απαιτούμενη τροποποίηση της συμβατικής αμοιβής (σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στα σημεία 2α, 2β, 2δ  του παρόντος) ώστε να συμπεριληφθεί η 
πληρωμή της μελέτης Οριοθέτησης και των Τευχών Δημοπράτησης, καθώς και η αμοιβή των ανωτέρω 
εργασιών (i) και (ii) για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη σχετικών ΠΚΤΜΝΕ λόγω μη ύπαρξης 
θεσμοθετημένων αμοιβών. 
Η τροποποίηση με τον παρόντα 2ο Σ.Π. έχει ως εξής:  
 

Συμβατική αμοιβή (€) Δαπάνη 2ου Σ.Π. (€) Αύξηση (€) 

2.100.000,00 2.256.188,78 
            156.188,78 
(+7,43%) 

ΦΠΑ                 482.045,97 519.531,28 37.485,31 

ΣΥΝΟΛΟ      2.582.045,97 2.775.720,06 193.674,09 

 
Η τροποποίηση της συμβατικής αμοιβής και η αύξησή της κατά 7,43% δεν υπερβαίνει τα όρια 
(40%). 
 
Ε) Εισήγηση 

1. Για τη σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.716/77 και των εκτελεστικών αυτού Προεδρικών 
Διαταγμάτων.  

2. Ο 2ος Σ.Π. συντάχθηκε για την τροποποίηση της συμβατικής αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11, παρ.7 και του άρθρου 12, παρ.2 του Ν.716/77, καθώς και του άρθρου 9, 
παρ.11 του Π.Δ. 194/79. 

3. Η αμοιβή εργασιών της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  2.256.188,78 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
519.531,28 ήτοι σύνολο 2.775.720,06 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 7,43% από τη συμβατική 
αμοιβή.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 
την έγκριση του 2ου Σ.Π. καθώς και του 3ου και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ)», Αναδόχου 
σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - 
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 
ΚΟΛΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΑΧΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ-. 
Ο προτεινόμενος 2ος Σ.Π. έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο (χωρίς ΦΠΑ) 2.256.188,78 € έναντι του 
2.100.000,00 € της εγκεκριμένης Συμβατικής αμοιβής, δηλαδή αύξηση κατά 156.188,78 € (ποσοστό 
7,43%) και συνολική δαπάνη 2.775.720,06 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι αύξηση 
193.674,09 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Ο προτεινόμενος 2ος Σ.Π. έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο (χωρίς ΦΠΑ) 2.256.188,78 € έναντι του 
2.100.000,00 € της εγκεκριμένης Συμβατικής αμοιβής, δηλαδή αύξηση κατά 156.188,78 € (ποσοστό 
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193.674,09 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης υπερψηφίζει την ανωτέρω απόφαση 

με την παρατήρηση: «Στην 27η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (30/8/2016) με θέμα τη 
γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και μελέτης οριοθέτησης 
του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ Βουλιαγμένης έως εκβολή» είχαμε 
καταψηφίσει την ΜΠΕ προκειμένου να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο έργο και να 
ενισχυθεί η αντιπλημμυρική λειτουργία του με την απελευθέρωση της κοίτης του από το 
μεγαλύτερο μέρος των παράνομων επιχωματώσεων και αυθαίρετων κατασκευών. Με την παρούσα 
εισήγηση η υπηρεσία προτείνει, να προστεθεί στο συμβατικό αντικείμενο: «(ι) Καταγραφή και 
αποτύπωση των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός των οριογραμμών χωρίς έργα. (ιι) Τροποποίηση της 
Μ.Π.Ε.». Προφανώς η παραπάνω εξέλιξη είναι σύμφωνη με τη θέση μας λόγω της αλλαγής σε 
θετική, κατ’ αρχάς, κατεύθυνση της προηγούμενης Μ.Π.Ε. την οποία είχαμε καταψηφίσει. Συνεπώς 
υπερψηφίζουμε την πιο πάνω προτεινόμενη προσθήκη στο συμβατικό αντικείμενο, χωρίς φυσικά 
αυτό να προδικάζει την τοποθέτησή μας σχετικά με τη νέα ΜΠΕ, στην καταληκτική της μορφή.». 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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