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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2905/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, 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: 1079993/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 23ο  
Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου  περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη Ανάπλασης του ρέματος 
Πικροδάφνης (από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)». 
 
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 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Του Ν.3316/2005 όπως ισχύουν 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. 

3. Το Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του ΠΔ «περί εκπονήσεων μελετών»   
4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.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». 

5. 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. 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την Διευθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης (από Λ. 
Βουλιαγμένης έως εκβολή) και την ανάπλαση της περαρεμάτιας ζώνης. Η ολοκλήρωση της μελέτης 
ανάπλασης ανεστάλη μέχρι την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων των όμορων Δήμων όπως θα 
προκύψουν μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος.  
Κατά την εκπόνηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος εκπονήθηκαν οι μελέτες: 

1. Υδραυλική και υδρολογική μελέτη 
2. Τοπογραφική μελέτη 
3. Γεωλογική μελέτη 
4. Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη 
5. Στατική μελέτη 
6. Μ.Π.Ε. 
7. Μελέτη προσδιορισμού της «ιστορικής κοίτης» (1939)  

(Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ.) 
8. Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος 
9. Τεύχη δημοπράτησης / ΣΑΥ – ΦΑΥ  

με τις οποίες ολοκληρώθηκε το συμβατικό μελετητικό αντικείμενο. 
 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης ανετέθη κατόπιν διαγωνισμού,   σύμφωνα με τις 

διαδικασίες του Ν.716/77 και υπεγράφη την 1/3/2004 μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του 
αναδόχου.  

2. Η ενεργοποίηση της ανωτέρω σύμβασης πραγματοποιήθηκε μετά την εκχώρηση της 
αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης για το συγκεκριμένο ρέμα με την υπ’ αριθμ. 
Δ10/21436/24.9.2007/ΥΠΕΧΩΔΕ, κατόπιν του 47ου Πρακτικού της Κεντρικής Συντονιστικής 
Επιτροπής (ΚΣΕ), αφού αναιρέθηκαν οι μέχρι τότε αντιρρήσεις της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων 
(Δ10). 

3. Με την υπ’ αριθμ. 91/2008 Απόφαση της Νομ. Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων 
– Πολεοδομίας εγκρίθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες (1ο στάδιο της Σύμβασης) που 
υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα.  

4. Με το υπ’ αριθμ. 63676/29.10/2008 υπεβλήθη εμπρόθεσμα η Υδρολογική Μελέτη.  
5. Με την υπ΄αριθμ. 258/2010 της Νομ. Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – 

Πολεοδομίας εγκρίθηκαν οι προμελέτες του σταδίου ΙΙ της Σύμβασης οι οποίες υπεβλήθησαν 
εμπρόθεσμα.  

6. Με το υπ’ αριθμ. οικ. 1376/13-1-2010 της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Νομ. Αθήνας υπεβλήθη προς 
την ΠΕΧΩ της Περιφ. Αττικής η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). 

7. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2989/5239/ΠΕΡ.10/10/2-11-2010 της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας 
Αττικής εκδόθηκε η Π.Π.Ε.Α. της Μελέτης.  

8. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59416/26-11-2010 της Νομ. Αθηνών υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι 
οριστικές μελέτες του σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης.  

9. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39562/27-5-2011 της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Νομ. Αθηνών 
υπεβλήθη προς την Δ/νσηΠερ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής 
η Μ.Π.Ε. 
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10. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2989/2104/10-4-2013 της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Δ/σης 
Αττική η Μ.Π.Ε. τίθεται στο Αρχείο αναμένοντας από την Υπηρεσία νεότερη πρόταση που να 
λαμβάνει υπόψη της τις Γνωμοδοτήσεις των Φορέων και κυρίως της ΔΕΕΠ του ΥΠΕΚΑ με την 
οποία ανατρέπεται συνολικά ο σχεδιασμός Διευθέτησης και Οριοθέτησης του ρέματος έτσι όπως 
είχε εγκριθεί με την έκδοση της Π.Π.Ε.Α. (σημείο 6). 
Για την υλοποίηση της μελέτης σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτήθηκε η εκπόνηση Γεωτεχνικής 
μελέτης του ρέματος με νέα ανάθεση (δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αντικείμενο της Σύμβασης). 

11. Με την υπ’ αριθμ. 355/11-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανετέθη η Γεωτεχνική 
μελέτη.  

12. Η Γεωτεχνική μελέτη παρελήφθη οριστικά με την υπ’ αριθμ. 103897/4-6-2014 απόφαση ΔΤΕΠΑ.  
13. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 80158/15-4-2014 οι μελετητές υπέβαλαν αναλυτική πρόταση διευθέτησης 

– οριοθέτησης του ρέματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΕΧΩ. 
14. Οι προτάσεις διαβιβάστηκαν στους φορείς του ΥΠΕΚΑ που προέβαλλαν αντιρρήσεις και με τις 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 20735/27-6-2014 της Δ/νσης Ειδικών –Έ-ργων Αναβάθμισης Περιοχών και 
20699/17-6-2014 της Δ/νσηςΠολεοδομικού Σχεδιασμού οι απαντήσεις τους συμφωνούν στις 
γενικές κατευθύνσεις της πρότασης της Υπηρεσίας.  

15. Με την υπ’ αριθμ. 1798/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της 
μελέτης κατά 11 μήνες για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του μελετητή. 

16. Με το υπ’ αρ. 224910/14-11-2014 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη εμπρόθεσμα η μελέτη 
Ανασύνταξης της Μ.Π.Ε. και πρόταση οριοθέτησης καθώς και τροποποίηση της Υδρολογικής 
μελέτης.  

17. Με την υπ’ αρ. 231422/24-11-2014 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη εμπρόθεσμα η 
τοπογραφική μελέτη και η μελέτη κτηματογράφησης.  

18. Με την υπ’ αριθμ. 1669/25-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο συνολικός χρόνος 
εκπόνησης της μελέτης παρετάθη μέχρι τις 25/07/2017 για λόγους που δεν οφείλονται στην 
υπαιτιότητα του μελετητή. 

19. Με την υπ’ αριθμ. 81299/5913/09-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου. 

20. 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.  

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

22. 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 για τη διαβίβασή του στην Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (άρθρο 3 § 4 του Ν. 4258/2014).   

23. Επειδή η ως άνω οριοθέτηση εκπονήθηκε σε δύο τμήματα, ένα από οδό Σαρανταπόρου έως Λ. 
Βουλιαγμένης με φορέα ανάθεσης τον Δήμο Ηλιούπολης και το άλλο από Λ. Βουλιαγμένης έως 
εκβολή με φορέα ανάθεσης την Περιφέρεια Αττικής,  που σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση Α 
παρ. 1  ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας  Αττικής (Ν. 
4258/2014), η Υπηρεσία  συμμορφούμενη στα διαλαμβανόμενα σε Απόφαση 2015 του ειδικού 
δικαστηρίου του ΣΤΕ , έκρινε σκόπιμο να ενοποιήσουμε τα δύο τμήματα σε ένα ενιαίο υπόβαθρο 
της παρ. (α) του άρθρου 2  του προαναφερόμενου νόμου, το οποίο συντάχθηκε και κατόπιν 
ελέγχου και θεώρησης, υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ως άνω, με συν/να  
Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για τα ανωτέρω τμήματα  που εκδόθηκαν κατά τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (άρθρο 3 περίπτωση Β παράγραφος 1.2 του Ν. 
4258/2014) καθώς και τις  Α.Ε.Π.Ο. του τμήματος από οδό Σαρανταπόρου έως Λ. Βουλιαγμένης 
(ΑΔΑ : Β8Ν8ΟΡΙΚ-Σ2Π) και  Α.Ε.Π.Ο.  του τμήματος από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή (ΑΔΑ: 
6ΩΩ3ΟΡ1Κ-ΧΧΣ) 

24. Κατά της  Α.Ε.Π.Ο. του τμήματος από οδό Σαρανταπόρου έως Λ. Βουλιαγμένης (ΑΔΑ : 
Β8Ν8ΟΡΙΚ-Σ2Π) υπήρξε προσφυγή στο ΣΤΕ , η οποία εκδικάστηκε την 05 Οκτωβρίου 2016, 
καιεξεδόθη την υπ’ αριθμ. 1915/2017 Απόφαση του Σ.τ.Ε. έγινε αποδεκτή η προσφυγή κατά της 
Α.Ε.Π.Ο. του έργου διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης στα όρια του Δήμου Ηλιούπολης. 

25. Κατά της  Α.Ε.Π.Ο. του τμήματος από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή (ΑΔΑ: 6ΩΩ3ΟΡ1Κ-ΧΧΣ) 
υπήρξε προσφυγή στο ΣΤΕ (ορνιθολογική οργάνωση), η οποία θα εκδικαζόταν  την 15 
Νοεμβρίου 2017, ανεβλήθη  για την 07 Φεβρουαρίου του 2018 

26. Με τις υπ’ αριθμ. 1131 και 1132/2018 Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στα πλαίσια εκδίκασης των 
προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο. για την «Ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης (από  Λεωφ. 
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Βουλιαγμένης έως εκβολή)» καλεί την Υπηρεσία να προωθήσει την πρόταση συνολικής 
οριοθέτησης του ρέματος μέχρι την υποβολή της για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος εντός έξι 
(6) μηνών ήτοι μέχρι τις 5/12/2018, ανεξάρτητα από την απόρριψη της Α.Ε.Π.Ο. του τμήματος του 
ρέματος εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης. 

27. Με το με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 37550/1593/16-04-2019 έγγραφό της, η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση 
Αττικής εισηγήθηκε  στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Ν. την επικύρωση του 
καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης από οδό Σαρανταπόρου έως εκβολή  
και    διαβίβασε  το φάκελο αλληλογραφίας και μελέτης οριοθέτησης  με το    με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 
26754/1112/16-04-2019 έγγραφό της. 

28. Για το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΝ συντάσσει σχέδιο ΠΔ, το οποίο  αποστέλλει στο ΣΤΕ,  προκειμένου 
να ελεγχθεί,  και να διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  για την έκδοση ΠΔ     

29. Με τις υπ’ αριθμ. 573 και 574/2019 Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στα πλαίσια εκδίκασης των προσφυγών 
κατά της Α.Ε.Π.Ο. για την «Ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης (από  Λεωφ. Βουλιαγμένης έως 
εκβολή)» τάσσεται νέα προθεσμία για την αποστολή σε αυτό του σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος επικύρωσης την οριογραμμή που ήταν  η 4/12/2019 

30. Το ΣτΕ κατά την ανωτέρω συνεδρίαση (4-12-2019) ανέβαλε τη συζήτηση για τρεις (3) επιπλέον 
μήνες, διότι το ΥΠΕΝ δεν είχε παρουσιάσει εγκαίρως στο δικαστήριο την ζητούμενη πρόταση 
Π.Δ. 

31. Η πρόταση  Π.Δ τελικώς υπεβλήθη από την Γραμματεία της Κυβέρνησης στο ΣΤΕ την 
08/01/2020 . 

32. Με την 544/2020 (Α.Δ.Α. : 606Δ7Λ7-0ΡΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31/12/2020 

33. Τάσσεται νέα ημερομηνία για τη εκδίκαση των προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο., η 21/10/2020 
34. 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»  
Οι λόγοι που επικαλείται το Δικαστήριο για επιστροφή του Σχεδίου Π.Δ. είναι ότι συνολική 
οριοθέτηση νοείται από τις πηγές (η κορυφή της μισγάγγειας), εντός της Ζώνης Προστασίας (Α) 
του Υμηττού, μήκους 400 μέτρων περίπου, νέο κλειστό τμήμα στην συνέχεια μέχρι την οδό 
Σαρανταπόρου (μήκους περίπου 2.000μ.) και το τμήμα της εκβολής κατάντη της Γέφυρας της Λ. 
Ποσειδώνος, μήκους 80-100 μέτρων. 

35. 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, 

36. Τελικώς την 21/10/2020 συζητήθηκε η εκδίκαση  των προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο., και  
εκδόθηκε  η υπ΄άρ. 2313/2020  Απόφαση.  

37. Με την 2714/15-12-2020 (Α.Δ.Α. : 973Δ7Λ7-ΕΕΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 
31/12/2021 

38. Οι νέες απαιτούμενες Μελέτες οριοθέτησης και Μ.Π.Ε. υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προς τη 
Δ/νουσα Υπηρεσία και με τα αντίστοιχα  υπ’ αρ. 452118/03-06-2021 και 452155/03-06-2021  
έγγραφα υποβλήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

39. Με το με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 72771/17-06-2021 έγγραφό της, η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Αττικής 
διαβίβασε τη ΜΠΕ στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδoτήσεις.  

40. Με το με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 97762/12-08-2021 έγγραφό της, η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Αττικής 
εισηγήθηκε  στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών  του Υ.Π.Ε.Ν. την επικύρωση του καθορισμού 
των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης από τις παρυφές του Υμηττού έως και την  εκβολή  
και    διαβίβασε  το φάκελο αλληλογραφίας και μελέτης οριοθέτησης  με το    με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 
97932/12-08-2021 έγγραφό της, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το ΣτΕ  ως προς την εξέλιξη της 
διαδικασίας οριοθέτησης.     

41. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  ΔΤΕΠΑ 979848/18-11-2021 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης του 
συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης μέχρι 31/12/2022, για την  ολοκλήρωση της 
διαδικασίας έκδοσης του  Προεδρικού Διατάγματος  οριοθέτησης του ρέματος καθώς και της 
Σύμβασης του έργου του θέματος . 

 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Δεδομένου ότι το μέχρι τώρα ενταλθέν μελετητικό αντικείμενο έχει παραδοθεί 
εμπρόθεσμα από τους μελετητές. 
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 Το Σ.τ.Ε με την υπ΄άριθμ.149/29-7-2020 Πρακτικό  - Γνωμοδότηση ΣΤΕ /Τμήμα Α΄ 
Διακοπών, έκρινε ότι το σχέδιο Π.Δ. του ΥΠΕΝ για την οριοθέτηση του ρέματος «δεν 
προτείνεται επί του παρόντος νομίμως» 

 Το Σ.τ.Ε κατά τη συνεδρίασή του στις 21/10/2020 εκδίκασε την προσφυγή κατά της ΑΕΠΟ 
για την «διευθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης από Βουλιαγμένης έως εκβολή» και 
εκδόθηκε   η 2313/2020 Απόφασή του 

 Οι νέες απαιτούμενες Μελέτες οριοθέτησης και Μ.Π.Ε. για την ολοκλήρωση των θεμάτων 
που προέκυψαν από τις ανωτέρω Αποφάσεις του ΣΤΕ, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 

 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. 

 Οι μελέτες εφαρμογής στην περιοχή του έργου που αφορά στην ανάπλαση δεν μπορούν 
να εκπονηθούν σε αυτή τη φάση παρά μόνο όταν καθοριστούν οι οριογραμμές του 
ρέματος και πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις του Ρ.Σ. 

Κατόπιν αυτών   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας  της μελέτης μέχρι 31/12/2022, για την ολοκλήρωση των 
θεμάτων που προέκυψαν από τις ανωτέρω Αποφάσεις του ΣΤΕ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας  της μελέτης μέχρι 31/12/2022, για την ολοκλήρωση των 
θεμάτων που προέκυψαν από τις ανωτέρω Αποφάσεις του ΣΤΕ. 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος   

απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «θεωρούμε πως πρέπει τα έργα ομβρίων 
να ολοκληρώνονται εντός προθεσμιών». 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα  
απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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