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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’ αριθ. 2854/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 51ο  
Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ 
ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» αναδόχου Εταιρείας ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με το από 26-8-
2021 εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Θεομηνίας. 
 
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 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

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 Ασπρουλάκη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 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: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την υπ΄αρ. Δ10/22110/23-8-2010 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε το 70ο/27-7-

2010 Πρακτικό της Κ.Σ.Ε. και  εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα εκπόνησης της μελέτης του 
θέματος στην Νομαρχία Αθηνών. 

2. Με την υπ΄αρ. 177/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. εντάχθηκε η μελέτη 
στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Νομαρχίας Αθηνών.  

3. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 
9769.02.029.02). 

4. Με την υπ΄αρ. 762/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 
του Διαγωνισμού και η ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 
Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) στο μελετητικό σχήμα 
«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε. -  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου». 

5. Στις  24/4/2012 υπογράφηκε η σύμβαση  ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος 
μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του αναδόχου. 

6. Με το υπ΄αρ.75467/8-6-12 έγγραφο  ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την 
εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, στις 3/7/12 και 
εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. 

7. Με το υπ΄αρ. 122769/23-8-12 έγγραφο  ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για 
την εκπόνηση: α) της οριστικής μελέτης ελέγχου παροχετευτικότητας και β) της Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), οι οποίες υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στις 8/10/12. 

8.  Με το υπ΄αρ.183065/10-12-12 έγγραφο διαβιβάστηκε η ΠΠΠΑ, θεωρημένη από την 
Υπηρεσία , στη Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, για  έγκριση. 

9. Με το υπ΄αρ.161476/20-10-14 έγγραφο  ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για 
την εκπόνηση: α) της Προμελέτης έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών 
παροχών, β) της Οριστικής Μελέτης Οριοθέτησης και γ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), οι οποίες υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στις 24/11/14. 

10. Η ΜΠΕ της μελέτης, διαβιβάστηκε, θεωρημένη από την Υπηρεσία, στη Δ/νση Περ/κου & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για  έγκριση, με το 
υπ΄αρ.106096/25-5-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.  

11. Η μελέτη οριοθέτησης διαβιβάστηκε, θεωρημένη από την Υπηρεσία , στη Δ/νση Περ/κου & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για  έλεγχο, με το 
υπ΄αρ.153173/31-7-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ. 

12. Με την υπ΄αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι. 

13. Κατόπιν της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με την ως άνω απόφαση, εγκρίθηκαν με  
την υπ΄αρ.πρωτ.63373/8-4-16 Απόφαση ΔΤΕΠΑ τα στάδια της μελέτης: α) Οριστική μελέτη 
ελέγχου παροχετευτικότητας, β) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), γ) 
Προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών και δ) Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο (σχετικό το 
υπ΄αρ.42543/13-4-16 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ) για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της 
μελέτης, ήτοι την εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής 
πλημμυρικών παροχών, η οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, στις 23/5/16 (αρ. 
πρωτ.97317/24-5-16/ΔΤΕΠΑ). 

14. Με το υπ΄αρ.96237/2-6-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, επανυποβλήθηκε, στην Δ/νση Περ/κου & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η πρόταση καθορισμού των 
οριογραμμών. 

15. Με το υπ΄αρ.οικ/151601/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/νση Δικτύου Ύδρευσης της 
ΕΥΔΑΠ, ζητήθηκε η  προεκτίμηση του κόστους μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης, 
αρμοδιότητάς της.  

16. Με το υπ΄αρ.οικ.151602/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/νση Αποχέτευσης Ακαθάρτων 
της ΕΥΔΑΠ, διαβιβάστηκε πρόταση των απαιτούμενων μετατοπίσεων του δικτύου 
ακαθάρτων, για προέγκριση.  
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17. Με το υπ΄αρ.5941/5-4-17 έγγραφό της, η  Δ/νση Δικτύου Υδρευσης/ΕΥΔΑΠ απάντησε ότι η 
μετατόπιση του Φ900 ύδρευσης είναι αδύνατη, λόγω της κρισιμότητάς του για την ομαλή 
υδροδότηση της πόλεως. 

18. Με το υπ΄αρ.6075/7-4-17 έγγραφό της, η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ απάντησε 
ότι η θέση του αγωγού ύδρευσης, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια είναι ενδεικτική και ο 
ακριβής εντοπισμός του δικτύου θα πρέπει να γίνει με ερευνητικές τομές από πλευράς της 
Υπηρεσίας. 

19. Στις 4-5-2017, με τη συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς (παροχή εκσκαπτικού μηχανήματος και 
εργατών), πραγματοποιήθηκαν επί της οδού Τατοίου ερευνητικές τομές, παρουσία 
εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ, για την ανεύρεση των αγωγών αρμοδιότητάς της (αγωγός 
ύδρευσης Φ900 και αποχέτευσης Φ1500), πλην όμως δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός 
τους. 

20. Κατόπιν της παραπάνω ατελέσφορης προσπάθειας για τον εντοπισμό των αγωγών ΕΥΔΑΠ, 
με το υπ΄αρ.97212/22-5-17/ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/νση Δικτύου Ύδρευσης/ΕΥΔΑΠ και τη Δ/νση 
Δικτύου Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ ζητήθηκε από την Υπηρεσία, η χορήγηση επιπλέον στοιχείων 
(οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία για τον 
εντοπισμό των αγωγών. 

21. Με το υπ΄αρ.10704/22-6-2017 έγγραφό της, η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ, 
απάντησε ότι δεν διαθέτει επιπλέον στοιχεία για το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής. 

22. Με το υπ΄αρ.140004/17-7-17 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την ΕΥΔΑΠ, η Υπηρεσία απάντησε ότι 
καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα δίκτυα της, ο εντοπισμός των αγωγών που 
απαιτείται να μετατοπιστούν θα οριστικοποιηθεί κατά την εκτέλεση των έργων. 

23. Με το υπ΄αρ.15306/31-8-17 απαντητικό έγγραφό της, η Δ/νση Σχεδιασμού & Έργων 
Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ, επανήλθε στη αναγκαιότητα υποβολής πλήρων υδραυλικών μελετών 
πριν την έναρξη των έργων. 

24. Με το υπ΄αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφό της, η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και 
Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, απαντώντας σε ερώτημα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (υπ΄αρ. ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-17) σχετικά με την αρμόδια Υπηρεσία 
επικύρωσης των οριογραμμών της παρούσας μελέτης οριοθέτησης, επιβεβαίωσε ότι η 
επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος θα γίνει με Προεδρικό Διάταγμα. 

25. Με το υπ΄αρ.οικ/46272/6-3-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δασαρχείο 
Πεντέλης, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ΄ 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζητήθηκε η άμεση γνωμοδότησή του  επί της ΜΠΕ, 
καθώς αυτή δεν είχε χορηγηθεί - αν και είχε ζητηθεί αρμοδίως - κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ 
(σχετ. η υπ΄αρ. 6415/2875/12-2-2016 Απόφαση). 

26. Με το υπ΄αρ. 19450/616/04-03-2020 έγγραφό της, η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γνωμοδότησε επί του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

27. Με την αρ. πρωτ. 21455/1107/28-04-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ρ13ΤΟΡ1Κ-ΨΗ7) της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
τροποποιήθηκε η αρ. πρωτ. 6415/2875/12-02-2016 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων ΑΕΠΟ.  

28. Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. πρωτ.26489/05-03-2021 της διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης 
οριοθέτησης στο ΥΠΕΝ στη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών.   

29.  Η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ με το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/23592/291/20-
04-2021 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 316373/21-04-2021) έγγραφό της προς την Διεύθυνση 
Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης 
οριοθέτησης προκειμένου να συνταχθεί σχέδιο Π.Δ/γματος επικύρωσης καθορισμού των 
οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Κοντοχρήστου. 

30. Με τις υπ΄αρ.42/13, 1498/13, 2923/13, 709/14, 1331/15, 2698/15, 1391/16, 3007/16, 
1517/17, 3524/17, 2268/18, 3856/18, 1571/2019, 3081/2019, 1146/2020, 2651/2020 και 
1302/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν παρατάσεις της 
προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6), πέντε (5), έξι (6), δώδεκα (12), έξι (6), έξι 
(6), έξι (6), έξι (6), έξι (6), οκτώ (8), τέσσερις (4), έξι (6) μήνες, έξι (6) μήνες, έξι (6) μήνες, έξι 
(6) μήνες, έξι (6) μήνες και έξι (6) μήνες αντίστοιχα, δηλαδή μέχρι τις 24/12/2021, οι οποίες 
δεν αφορούν σε παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο 
για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. 
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31. Με την από 24/11/2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 999349/24-11-2020/ΔΤΕΠΑ) ο ανάδοχος 
υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 
μέχρι 24/06/2022. 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος 
Κοντοχρήστου από τη συμβολή του ρέματος στον αποδέκτη (Αττικός Κηφισός – Τμήμα ΙΙΙ) μέχρι 
το ανάντη πέρας της σημερινής φυσικής του κοίτης μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και 
Γ’ Σεπτεμβρίου (Τμήμα Ι), μήκους περίπου 1,90 χλμ. και  συνολικής λεκάνης απορροής 823 στρ.  
Το ρέμα διακρίνεται σε τρία επιμέρους τμήματα ως ακολούθως: 
Τμήμα Ι: Πρόκειται για το ανάντη τμήμα του ρέματος από την διασταύρωση της οδού Κων/λεως 
και Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους 370,0μ περίπου, το 
οποίο διατηρείται στη φυσική του κατάσταση. Η κοίτη και τα πρανή έχουν πυκνή βλάστηση και 
πολλά αιωνόβια δέντρα (πεύκα). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό Διάγραμμα και το 
υπό έγκριση Κτηματολόγιο το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται ως «πράσινο». 
Τμήμα ΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος, κατάντη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την 
Ε.Ο Αθηνών Λαμίας, το οποίο διέρχεται μέσα από τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Ερυθραίας, συνολικού μήκους περίπου 1.100,0 μέτρων. Ορισμένα 
τμήματα της φυσικής κοίτης του έχουν διατηρηθεί, ενώ σε άλλα, στον χώρο που κατελάμβανε 
παλαιότερα η κοίτη, έχουν ανεγερθεί οικοδομές, η δε κοίτη έχει εκτραπεί με ανεπαρκή τεχνικά 
έργα. 
Τμήμα ΙΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος κατάντη της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας μέχρι την 
εκβολή του στον π. Κηφισό, συνολικού μήκους 400,0 μ περίπου. Το τμήμα αυτό είναι εκτός 
σχεδίου πόλεως, η κοίτη του δεν έχει αλλοιωθεί και δεν παρουσιάζει προβλήματα 
διοχετευτικότητας. 
Η μελέτη περιλαμβάνει, ανά τμήματα, τα παρακάτω στάδια μελετών - εργασιών : 
α) Για το Τμήμα Ι: Μελέτη Οριοθέτησης 
β) Για το τμήμα ΙΙ:  
- Έλεγχος παροχετευτικότητας του υφισταμένου τμήματος της φυσικής κοίτης. 
- Οριστική Μελέτη και Μελέτη Οριοθέτησης για την πλημμυρική παροχή,  που σύμφωνα με τον 
έλεγχο παροχετευτικότητας υπάρχει η δυνατότητα να διοχετεύεται διαμέσω της φυσικής κοίτης. 
- Προμελέτη και Οριστική Μελέτη για τον συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών-
(συλλεκτήρα ομβρίων), ο οποίος θα παραλαμβάνει την περίσσεια της παραπάνω παροχής, 
δηλαδή την παροχή που δεν θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει η διατηρούμενη φυσική 
κοίτη. 
γ) Για το τμήμα ΙIΙ : Μελέτη Οριοθέτησης 
Για το σύνολο των έργων απαιτούνται: Τοπογραφική αποτύπωση, Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Τεύχη Δημοπράτησης 
(Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης) και ΣΑΥ –ΦΑΥ. 
 
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η προθεσμία περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την τελευταία εγκριθείσα παράταση (υπ’αρ. 
1302/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.), είναι μέχρι τις 24/12/2021. 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι έξι (6) μήνες και δεν έχει 
παραταθεί, καθόσον οι μέχρι σήμερα παρατάσεις αφορούν σε επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις 
των επιμέρους σταδίων της μελέτης από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. 
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο, ελεγχθεί και θεωρηθεί από την 
Υπηρεσία μας, οι παρακάτω μελέτες: 
- τοπογραφική αποτύπωση 
- οριστική μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος 
- προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΠΑ)  
- προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών 
- οριστική μελέτη οριοθέτησης  
- μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Επίσης έχει υποβληθεί, εμπρόθεσμα, η Οριστική Μελέτη των έργων διευθέτησης και του αγωγού 
απαγωγής πλημμυρικών παροχών. 
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Οι ως άνω εκπονούμενες μελέτες αποτελούν το 95% του οικονομικού αντικειμένου, ενώ για την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου υπολείπεται η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και 
ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου, μελετητικής διάρκειας επτά (7) ημερών. 
Για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι της σύνταξης των τευχών 
δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της οριστικής 
μελέτης των έργων από την Υπηρεσία μας, η οποία βρίσκεται σε φάση τελικού ελέγχου από την 
Υπηρεσία μας, μετά τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης 
Φ900 της ΕΥΔΑΠ 
Για την περαίωση του συνόλου της μελέτης θα πρέπει να ολοκληρωθεί  η οριοθέτηση του 
ρέματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014, ήτοι η  έκδοση Προεδρικού  Διατάγματος  
επικύρωσης των οριογραμμών . 
 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 
μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 24/06/2022, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο 
επιπλέον χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
οριοθέτησης και έκδοσης του Π.Δ. επικύρωσης των οριογραμμών. Εντός του ανωτέρω χρόνου 
προβλέπεται η έγκριση της οριστικής μελέτης των έργων, η εκπόνηση του τελευταίου σταδίου 
των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ και η έγκρισή τους.  

 
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
Η αδυναμία ολοκλήρωσης της μελέτης εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλεται κυρίως στην 
αλλαγή του νόμου περί οριοθέτησης των υδατορεμάτων, η οποία προέκυψε κατά την εξέλιξη 
εκπόνησης της μελέτης. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του Ν.4258/2014 περί οριοθέτησης 
των ρεμάτων, ο οποίος αντικατάστησε το Ν.3010/2002, σύμφωνα με τον οποίο είχε προκηρυχθεί 
η σύνταξη της μελέτης, απαιτήθηκε, αφενός μεν, η προσαρμογή της ήδη συνταχθείσας μελέτης 
στις διατάξεις του νέου νόμου, αφετέρου δε, προέκυψαν διάφορα θέματα και ερωτήματα ως προς 
την εφαρμογή του, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών π.χ. το αν απαιτείται η  οριοθέτηση του 
ρέματος να γίνει μαζί με τη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Οι παραπάνω διαδικασίες 
έχουν επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη του ελέγχου της μελέτης οριοθέτησης από 
την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. πρωτ.26489/05-03-2021 της διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης 
οριοθέτησης στο ΥΠΕΝ στη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών.   
Η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ με το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/23592/291/20-04-
2021 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 316373/21-04-2021) έγγραφό της προς την Διεύθυνση Νομοθετικού 
Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης οριοθέτησης 
προκειμένου να συνταχθεί σχέδιο Π.Δ. επικύρωσης καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του 
υδατορέματος Κοντοχρήστου. 
 
Ο ανάδοχος με την από 24/11/2021 αίτησή του (αρ. πρωτ.999349/24-11-2021/ΔΤΕΠΑ) ζήτησε 
την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, για τους παραπάνω 
λόγους. 

 
Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
 Επειδή: 
1. Για την μελέτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3316/2005, όπως ισχύουν σήμερα μετά 

την εφαρμογή  του Ν.4412/16, και ειδικότερα της παρ.8 του άρθρου 376 «Μεταβατικές 
διατάξεις» του Ν.4412/16, που αφορά στην εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 184 
«Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα» σε συμβάσεις που συνάφθηκαν με το Ν.3316/05. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184  του Ν4412/16: «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 αδυναμία ολοκλήρωσης της μελέτης εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλεται κυρίως  
στην αλλαγή του νόμου περί οριοθέτησης των υδατορεμάτων, η οποία προέκυψε κατά την 
εξέλιξη εκπόνησης της μελέτης. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του Ν.4258/2014 περί 
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οριοθέτησης των ρεμάτων, ο οποίος αντικατάστησε το Ν.3010/2002, σύμφωνα με τον οποίο 
είχε προκηρυχθεί η σύνταξη της μελέτης, απαιτήθηκε, αφενός μεν, η προσαρμογή της ήδη 
συνταχθείσας μελέτης στις διατάξεις του νέου νόμου, αφετέρου δε, προέκυψαν διάφορα 
θέματα και ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών. Οι 
παραπάνω διαδικασίες έχουν επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη του ελέγχου της 
μελέτης οριοθέτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Σήμερα, εκκρεμεί η 
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος επικύρωσης των οριογραμμών του ρέματος. 

4. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο, αλλά στον επιπρόσθετο 
χρόνο της συνολικής προθεσμίας, που οφείλεται σε καθυστερήσεις των συναρμόδιων 
Υπηρεσιών. 

5. Με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του 
υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι επτά (7) ημέρες. 

6. Ο ανάδοχος με την από 24/11/2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 999349/24-11-2021/ΔΤΕΠΑ) 
ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, για τους 
παραπάνω λόγους. 

7. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών κρίνεται επαρκής 
και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξουν 
σημαντικές καθυστερήσεις κατά την περαιτέρω διαδικασία, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης 
ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» 
αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι τις 24/06/2022, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες, η οποία αφορά 
στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο. Για το αντικείμενο του θέματος σας 
θέτουμε υπόψη τα εξής : 
 

 
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την πραγμάτωση ποικίλων εργασιών για την 
αποκατάσταση και ανάδειξη της διαδρομής 
. 
Το συνολικό μήκος της διαδρομής προς την Λίμνη ‘Κιθάρα’ στο τέως βασιλικό κτήμα Τατοίου είναι 
σχεδόν 2,00 χιλιόμετρα, με μέσο πλάτος δρόμου 6,00μ. Στο Νότιο κομμάτι του οδοστρώματος 
σχηματίζεται στηθαίο, μέσο ύψος από την επιφάνεια του οδοστρώματος περίπου 60 εκ με 
επικάλυψη από σκυρόδεμα. Στο Βόρειο κομμάτι και στα 3/4 της διαδρομής ξεκινάει η κατασκευή 
του λιθόκτιστου τοιχείου αντιστήριξης του φυσικού βραχώδους πρανούς, με μέσο ύψος 80εκ. Σε 
πολλαπλά σημεία κρίνεται αναγκαία τόσο η συμπλήρωση των υπαρχουσών λιθοδόμων πάσης 
φύσεως οποιονδήποτε διαστάσεων και μορφής με μία ή δύο ορατές όψεις, με τοπικές επεμβάσεις 
της λιθοδομής αλλά και η ανακατασκευή τοίχου με συμπλήρωση των υπαρχουσών λιθοδομών με 
επαναχρησιμοποίηση των κατακείμενων και νέων όμοιων με αυτούς λίθων. Η εργασία 
συμπλήρωσης-συντήρησης και ανακατασκευής της επικάλυψης του στηθαίου, με παραγωγή 
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, είναι σημαντική για την διατήρηση της αρχικής μορφής της 
επικάλυψης. Σχεδόν στο σύνολο της επιφάνειας του λιθόκτιστου στηθαίου και τοιχείου, το βαθύ 
αρμολόγημα σε διάφορα ύψη από το οδόστρωμα είναι άκρως απαραίτητο. 
 
Κατά μήκος της διαδρομής έχουν κατασκευαστεί τοξωτές γέφυρες, από λαξευτούς λίθους, 
ποικίλων διαστάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένες παθολογίες στον φέροντα οργανισμό 
που χρήζουν προσοχής. Οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την εξυγίανση και στερέωση 
είναι οι εξής: 

• Βαθύ αρμολόγημα των κατεργασμένων όψεων λιθοδομών παντός τύπου υφισταμένων 
αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση από το δάπεδο 
εργασίας, με κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης. 

•  Ένεμα σταθερής σύνθεσης που θα αποτελείται από μικρή ποσότητα λευκού τσιμέντου, 
από πολύ λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή φυσική ή τεχνητή πουζολάνη, σβησμένο άσβεστο 
σε μορφή σκόνης κτλ) φυσική ποταμίσια στρογγυλεμένη πυριτική καλοπλυμένη άμμο 
όπου απαιτηθεί, κατάλληλο πρόσμικτο και νερό. 
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Σε πολλαπλά σημεία του καταστρώματος της διαδρομής θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής του 
καταστρώματος με εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε στρώσεις μέσου πάχους 10,00 
cm. Για την επιτυχή συμπύκνωση, διάστρωση και διαμόρφωση της άνω τελικής στάθμης, θα 
χρησιμοποιηθεί λιθοσύντριμμα διαστάσεων 0,40 έως 5,00 cm. Επίσης λόγω της εκτεταμένης 
φθοράς το κατάστρωμα έχει καταπέσει δημιουργώντας βάλτους και λιμνάζοντα νερά στα χαμηλά 
σημεία, ειδικά μετά από βροχόπτωση. Οπότε θα γίνουν εκσκαφές επί του καταστρώματος, για την 
δημιουργία εγκάρσιων ορυγμάτων απορροής ομβρίων. Στα ορύγματα θα τοποθετηθούν 
προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 και ονομαστικής 
διαμέτρου D400 mm και θα κατασκευαστούν φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με 
επικάλυψη από σιδηρές σχάρες, με τοιχώματα μέγιστου πάχους 10,00cm. Στις συγκεκριμένες 
θέσεις αλλά και σε άλλα μεμονωμένα σημεία θα γίνει διάνοιξη τάφρου για την ασφαλή απορροή 
των όμβριων υδάτων. 
 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 380.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από το Τμήμα 

Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

2. Με την με αρ.πρωτ.Τ.Ε.174195/4521/03-10-2016 (ΑΔΑ:6ΛΘ87Λ7-ΑΩ4) απόφαση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης 

3. Με την με. αρ.πρωτ.3115/26-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ5757Λ7-ΙΞΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και η αποστολή 
περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και τον ελληνικό τύπο. 

4. Με την υπ. αρ. 390/2018 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συστάθηκε 
η επιτροπή διαγωνισμού. 

5. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 13/12/2018, προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η 
εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 45,31%. 

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 2590/15-10-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και κατακυρώθηκε η Σύμβαση στην εταιρεία 
«ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
45,31%. 

7. Με την με αρ. 45/2019 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου. 

8. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 24/03/2020 για ποσό #213.023,48€ (με Φ.Π.Α.24%). 
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δεκαοκτώ (12) μήνες, ήτοι 

μέχρι την 24/03/2021. 
10. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 421959/22-06-20 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 1ος 

ΑΠΕ. 
11. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5516/22/01/21 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 2ος 

ΑΠΕ. 
12. Με την με αριθμό 2008/14-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος 

ΑΠΕ. 
13. Με την με 689/22-03-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 8-9-2021. 
14. Την με αρ. πρωτ. 693453/20-8-2021 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ με την οποία συστήθηκε η επιτροπή 

διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο. 
15. Το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, υπογράφτηκε από τα μέλη της 

επιτροπής και  τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη στις 30-08-2021. 
16. Με την αρ. 161/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (4η τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 2021) εγκρίθηκε πίστωση ποσού 40.409,70€(ΚΑΕ  
02.10.05.072.97790504501) για τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του έργου.  

17. Με την με αρ. πρωτ. 769243/17-09-2021 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ:Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο 
Διαπίστωσης Βλαβών του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2006)  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ 
ΤΑΤΟΪΟΥ»: Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών  λόγω ανωτέρως βίας στο έργο 
«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» 
αναδόχου Εταιρείας ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ. 
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17. Ο  4ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αποκατάστασης των 
βλαβών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο βλαβών. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
Με την αρ. πρωτ. 769243/17-09-2021 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: 
 
Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών του έργου   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» και έγινε αποδοχή του με τελική 
δαπάνη αποκατάστασης το ποσό των 40.409,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη 
Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 769243/17-09-
2021 απόφαση. 
O 4oς ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 253.433,18 €  με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση από τον 3ο 
ΑΠΕ κατά 40.409,70 €, ποσό που αποτελεί τη συνολική δαπάνη αποκατάστασης(με Φ.Π.Α.) των 
ζημιών από θεομηνία. 
 

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

 
Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα 
στο κτήμα Τατοίου», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 769243/17-09-2021 
απόφαση. 
O 4oς ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 253.433,18 €  με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση από τον 3ο 
ΑΠΕ κατά 40.409,70 €, ποσό που αποτελεί τη συνολική δαπάνη αποκατάστασης(με Φ.Π.Α.) των 
ζημιών από θεομηνία. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό  με την 

παρατήρηση: «Στην 43η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (14-09-2021) ψηφίσαμε 
«λευκό» ως ψήφο ανοχής τονίζοντας ότι από τις πέντε «απρόβλεπτες εργασίες», οι τέσσερεις 
όφειλε να έχουν προβλεφθεί στη μελέτη. Ο υπόψη 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
πρόσθετης δαπάνης 40.409,7€ έναντι του 3ου ΑΠΕ «συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την 
δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο 
βλαβών». Λόγω των συνολικών αστοχιών της μελέτης του υπόψη έργου, θα ψηφίσουμε και 
πάλι «λευκό».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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