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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2726/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

Θέμα 67ο  
Λήψη Απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Δήμου Βιλίων». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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 στην κα Καράλη 
(Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ Α’147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.  

3. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’116/18-6-2008)  «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημόσιων έργων». 

4. Την με αριθμ.:37419/13479/8-5-2018  (ΦΕΚ Β’ 1661/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση 
του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’26Α/31-1-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» και της ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 
υπ. αρ. 6/17-4-2013(ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 

6. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/8-8-2014 ): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ A’143/28-6-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογισμικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Την με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

9. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και την με 
αριθμ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04.11.2011 Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

11. Την με αρ.πρωτ.: οικ/20955/22-1-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Την από 01-12-2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας.   

13. Την από 8-02-2016 Σύμβαση της μελέτης του θέματος (ΑΔΑΜ :16SYMV004765190), ποσού 
874.226,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

14. Την με υπ΄αριθμ 3/2017/4-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης : «Αναθεώρηση 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Δήμου Βιλίων», μέχρι 07-06-2017. 

15. Την με αρ. πρωτ. 238/ΦΜ/06-02-2017 Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 
τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με 
την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.  

16. Την με αρ. 1400/2017/09-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος 
μέχρι 7-6-2018. 

17. Την με αρ. πρωτ. 1323/ΦΜ/04-07-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας προϊσταμένης του 
τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με 
την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.  

18. Την με αρ. 1532/2018/05-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος 
μέχρι 7-6-2019. 

19. Την με αρ. πρωτ. 1582/Φ.Μ/16-07-2018 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 
τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με 
την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος. 
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20. Την με αρ. 2952/26-11-2019, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος για (2) έτη 
μέχρι 01-12-2021 

21. Την με αρ. πρωτ. 851744/Φ.Μ/20-12-2019 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 
τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με 
την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος. 

22. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου 
αναθεώρησης. 

23. Το με αρ. πρωτ.: 005/1148/17-11-2021 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 976117-17-11-2021), έγγραφο 
της σύμπραξης γραφείων μελετών με το οποίο ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας της μελέτης του θέματος. 

24. Την με αρ. πρωτ. 991294/22-11-2021 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς την 
Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α) με την οποία εισηγείται την παράταση προθεσμίας 
εκπόνησης της μελέτης.   

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η μελέτη αφορά στην Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Δήμου Βιλίων 
και περιλαμβάνει την εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης, Τοπογραφικής μελέτης, Υδραυλικής 
μελέτης, Γεωλογικής μελέτης και Περιβαλλοντικής μελέτης. 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
1. Βάση της με αρ.πρωτ.553/7.3.16 απόφασης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκε το 

χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ,παραδόθηκε εμπρόθεσμα α) η τοπογραφική μελέτη σε κλίμακα 
1:500  β) η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας  γ) η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης των 
ρεμάτων δ) η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινομένων έργων διευθέτησης 
και τέλος ε)το Α Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης. 

      Οι μελέτες β),γ),δ) διαβιβάσθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατά νόμο αρμόδια για 
την έγκρισή τους. 

2. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης, παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το 
Β΄Στάδιο της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου, η προμελέτη ρεμάτων και αγωγών 
και η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

3. Με το με αρ. πρωτ. οικ.940/09-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α 
διαβιβάστηκε το Β΄Στάδιο της Πολεοδομικής  Μελέτης του θέματος στο Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας 
προκειμένου να προχωρήσει στην ανάρτηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8.2.1. της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

4. Η παραπάνω ανάρτηση ολοκληρώθηκε και διαβιβάστηκαν με το με αρ. πρωτ. 29109/19-03-
2018 συνολικά 609 ενστάσεις καθώς και η με αρ. 41/2018 Απόφαση του Δ.Σ., του Δήμου 
Μάνδρας Ειδυλλίας, επί αυτών. 

5. Με το με αρ. πρωτ. οικ.709/ΦΜ/26-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. 
διαβιβάστηκαν οι ενστάσεις στην ανάδοχο Σύμπραξη γραφείων μελετών. 

6. Με το με αρ. πρωτ. 838/12-04-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α διαβιβάστηκαν οι πρώτες 
απόψεις της Σύμπραξης γραφείων μελετών επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δ. Μάνδρας Ειδυλλίας και ακολουθησε η επεξεργασία των ενστάσεων.  

7. Με το με αρ. πρωτ. Οικ.211/Φ.Μ/30-01-2019 διαβιβάστηκαν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την 
μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά από παρατηρήσεις της Δ/νσης Περιβαλλοντικού & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε αυτήν. 

8. Με το με αρ. πρωτ. 125447/Φ.Μ/19-04-2019 επανυποβλήθηκε ο φάκελος μελέτης Υδραυλικών 
έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

9. Με το με αρ. πρωτ. 692176/04-11-2019 μας κοινοποιήθηκαν συμπληρωματικές παρατηρήσεις 
στο φάκελο μελέτης Υδραυλικών έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οποίες 
διαβιβάστηκαν στους μελετητές για περεταίρω επεξεργασία.  

10. Με το με αρ. πρωτ. 707800/07-11-2019 επεστράφη ο φάκελος  γεωλογικής Καταλληλότητας, 
λόγω μη ολοκλήρωσης ελέγχου - θεώρησης από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Δ/νσης 
Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και στην συνέχεια ενημερώθηκαν οι 
μελετητές. 
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11. Με το με αρ. πρωτ.:21394/24-02-2021, μας κοινοποιήθηκαν συμπληρωματικές παρατηρήσεις 
στο φάκελο μελέτης Υδραυλικών έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οποίες 
διαβιβάστηκαν στους μελετητές για περεταίρω επεξεργασία. 

12. Με το με αρ. πρωτ.:432737/27-05-2021 επανυποβλήθηκε ο φάκελος της μελέτης Υδραυλικών 
Έργων στην αρμόδια Υπηρεσία. 

13. Με το με αρ. πρωτ.:78722/30-06-2021, μας κοινοποιήθηκαν συμπληρωματικές παρατηρήσεις 
στο φάκελο μελέτης Υδραυλικών έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οποίες 
διαβιβάστηκαν στους μελετητές για περεταίρω επεξεργασία, καθώς και στο Δ. Ελευσίνας, Δ/νση 
ΥΔΟΜ για δικές της ενέργειες, όπου μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση σχετικά. 

14. Το με αρ. πρωτ.: 78511/30-06-2021 με το οποίο μας επεστράφη το έντυπο φακέλου ΜΠΕ για 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι 
οποίες διαβιβάστηκαν στους μελετητές για περεταίρω επεξεργασία. 

15. Με το με αρ. πρωτ. 952095/10-11-2021 μας υποβλήθηκε από τους μελετητές η ΜΠΕ (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και ελέγχεται από την υπηρεσία προκειμένου να διαβιβαστεί 
αρμοδίως. 

16. Με το με αρ. πρωτ. 988411/22-11-2021, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., 
έγινε αίτημα για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για δύο (2) χρόνια, λόγω μη ολοκλήρωσης της μελέτης. 

17. Με το με αρ. πρωτ. 13344/09-11-2021 έγγραφο του Δ. Μάνδρας Ειδυλλίας αιτήθηκε την 
παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

18.  Με το από 19-11-2021 5ο Πρακτικό, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης εισηγήθηκε στην Δ/νση Προγραμματισμού την παράταση της για δύο (2) έτη και την 
τροποποποίηση του άρθου 7 αυτής σχετικά με τις παρατάσεις. 

 
Και επειδή: 

• Για τις μελέτες που έχουν υποβληθεί δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις μέχρι 
και σήμερα, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. (Υδραυλική, 
Γεωλογική, Μ.Π.Ε.) 

• Έχει τηρηθεί ο καθαρός χρόνος σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο της μελέτης 
χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση 
συνολικής προθεσμίας. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου 
αναθεώρησης. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους 
σταδίων των υπολειπομένων εργασιών μέχρι 1-12-2023, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία 
άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
 
Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Δήμου Βιλίων»,  με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους 
σταδίων των υπολειπομένων εργασιών μέχρι 1-12-2023, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία 
άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.  

 
 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων υπερψηφίζουν με την παρατήρηση: 
«ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι οφείλει η Διοίκηση να παρέμβει στις αρμόδιες Υπηρεσίες για 
την άμεση έκδοση των αναγκαίων Αδειών, δεδομένου ότι η Πολεοδομική Μελέτη συνδέεται 
με τον σχεδιασμό της Αντιπλημμυρικής Προστασίας της περιοχής.. 
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➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ανωτέρω απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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