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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.  2922/2021 
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 40ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο συνολικό χρόνο εκπόνησης του τεχνικού 
αντικειμένου εργασιών της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» σύμφωνα με 
το άρθρο 184 παρ. 2β του ν. 4412/2016. 
 
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 στην κα. Δεληγιώργη, 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018). 

3. Το 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 την 
Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Το ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που 
έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που 
έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

5. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περ. Αττικής με ΚΑΕ 
9762.06.013 

6. Την  Απόφαση με  αριθμό  91/30-10-2015 του  Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών  και  
Δικτύων, για  την  εκχώρηση  της  ανάθεσης  της  μελέτης,  της  Δημοπράτησης  και  
κατασκευής  του  έργου  του  θέματος από  τη  Διεύθυνση  Υδραυλικών  Έργων  (Δ10)  της  
Περιφέρειας  Αττικής. 

7. Την υπ΄ αρ. 252/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν 
η  Προκήρυξη  και  τα τεύχη δημοπράτησης και  η  συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  του θέματος. 

8. Την υπ’ αρ. 3704/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
για την κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, όπως αναρτήθηκε 
στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛ5Β7Λ7-ΜΗΖ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό 
ΑΔΑΜ: 19AWRD004941932 2019-05-14 

9. Το από 7-5-2019 συμφωνητικό που υπογράφηκε για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ 
Περιφέρειας Αττικής (εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη) και του αναδόχου 
σχήματος γραφείων μελετών ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - Δ.Τ. ECOS Α.Ε. - 
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ” Ε.Π.Ε. - ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -  ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ 
του ΙΩΑΝΝΗ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΣΕ7Λ7-ΞΛ8 και στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19SYMV004942463 2019-05-14, με συνολική 
προθεσμία περαίωσης εννέα (9) μήνες δηλαδή έως τις 7/2/2020, εκ των οποίων οι έξι (6) 
μήνες αφορούν στον καθαρό μελετητικό χρόνο. 

10. Την απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος με αρ. πρ. ΔΕΑΠΠΑ 261479/6-6-19 
11.  Την υπ’ αρ. ΔΕΑΠΠΑ 426044/29-7-19 εντολή για έναρξη Τοπογραφικών εργασιών, 

Γεωτεχνικής Μελέτης και σύνταξης Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης 
12. Την υπ’ αρ. ΔΕΑΠΑ 711848/8-11-19 εντολή για έναρξη Φυτοτεχνικής και Οικονομοτεχνικής 

Μελέτης. 
13. Την υπ’ αριθμ. 3196/2019 (ΑΔΑ :6Π2Τ7Λ7-ΛΨ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο χρόνο 
εκπόνησης του τεχνικού αντικειμένου εργασιών της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με την 
οποία η σύμβαση παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες (λήξη 7/8/2020) εκ των οποίων οι τρεις 
(3) αφορούν στο καθαρό χρόνο  

14. Την υπ’ αρθμ. 132055/14-02-2020 απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος   

15. Η υπ’ αριθμ. 707/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα  
«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο χρόνο εκπόνησης του τεχνικού 
αντικειμένου εργασιών της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ)» σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1.δ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/2020) σύμφωνα με την 
οποία παρατείνεται ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες (λήξη 
7/11/2020). 
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16. H υπ’ αρθμ. 263073/22-04-2020 απόφαση έγκρισης  Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος  

17. Η υπ’ αριθμ. 1225/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για 
χορήγηση παράτασης 3 μηνών στον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης και αντίστοιχα 
3 μηνών στο συνολικό χρόνο (λήξη 7-2-2021)  

18. H υπ’ αρθμ. 553614/29-07-2020 απόφαση έγκρισης  Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος  

19. Το με αρ.πρωτ.630137/01.09.2020 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν οι πρόσθετες 
τοπογραφικές εργασίες για την νέα εξεταζόμενη θέση του Πλακοσκεπούς Αγωγού ομβρίων. 

20. Το με αρ.πρωτ.698163/21.09.2020 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν οι πρόσθετες 
γεωτεχνικές εργασίες για την νέα εξεταζόμενη θέση του Πλακοσκεπούς Αγωγού ομβρίων. 

21. Ότι η Υδραυλική Μελέτη και η Οικονομοτεχνική υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια 
Αττικής/ΔΕΑΠ με το αρ.πρωτ. 728795/29.09.2020 

22. Τη με αρ. πρ. οικ. 139526/12-5-2009 ΚΥΑ Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων, 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπ. Πολιτισμού με θέμα: «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων των έργων Διευθέτησης Χειμάρρου Αγ. Ιωάννη στο Θριάσιο Πεδίο 
Αττικής»  

23. Την υπ’ αριθμ. 2733/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για 
χορήγηση παράτασης 3 μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (λήξη 7-5-
2021)  

24. Την υπ’ αρθμ. 140005/19-02-2021 απόφαση έγκρισης  Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος  

25. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ 89566/3-2-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η Φυτοτεχνική 
μελέτη στη Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής και με το ΔΕΑΠ 14999/9-2-21, με το οποίο μας 
κοινοποιήθηκε η διαβίβασή της στο Δασαρχείο Αιγάλεω, για γνωμοδότηση   

26. Το με αρ.πρωτ. ΔΕΑΠ 188253/8-3-21 έγγραφο, με το οποίο δόθηκε εντολή προς τον 
Ανάδοχο για έναρξη εργασιών κτηματογράφησης στα πλαίσια της Μελέτης Τοπογραφίας 

27. Την υποβολή (το Μάρτιο 2021) σχεδίων σε φορείς που εμπλέκονται με την κατασκευή του 
έργου για ενημέρωση ή τυχόν απαιτούμενη ενέργεια (Αεροδρόμιο Ελευσίνας, Υπ. Εθν. 
Άμυνας, ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Χαλυβουργική)  

28. Την υπ’ αριθμ. 602/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για 
χορήγηση παράτασης 3 μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (λήξη 7-8-
2021)  

29. Την υπ’ αριθμ. 696/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε α). η Τοπογραφική Αποτύπωση στα πλαίσια της Μελέτης Τοπογραφίας 
και β). η Γεωτεχνική Μελέτη,  

30. Την με αρ. πρ. 276788/8-4-21 υποβολή της Μελέτης Κτηματογράφησης 
31. Την υπ’ αρθμ. 296747/15-04-2021 απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 

μελέτης του θέματος  
32. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 30684/16-3-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής/Δασαρχείο 

Αιγάλεω της Αποκ. Διοικ. Αττικής, με το οποίο ζητήθηκε η συμπλήρωση στοιχείων της 
υποβληθείσας μελέτης. 

33. Την από 14/5/2021 αίτηση του αναδόχου για την επανυποβολή σχεδίων της Φυτοτεχνικής 
μελέτης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου, τα οποία διαβιβάστηκαν  στο 
Δασαρχείο Αιγάλεω με το ΑΠ 436021/31-5-2021 έγγραφο ΔΕΑΠ. 

34. Το υπ’ αρ. ΔΕΑΠ455871/4-6-2021 αίτημα για παράταση 3 μηνών του Αναδόχου 
35. Την 1296/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΕΠ7Λ7-ΦΜΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Αττικής 

για χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης (λήξη 7-11-
2021), και η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο (ΑΠ 583848/12-07-2021). 

36. Την υπ’ αρθμ. 632391/27-07-2021 απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος  

37. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 93121/2-8-2021 (ΔΕΑΠ 652530/2-8-21) έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δυτ. 
Αττικής/Δασαρχείο Αιγάλεω της Αποκ. Διοικ. Αττικής και η απάντηση της Υπηρεσίας μας με 
το ΔΕΑΠ 669238/6-8-21 

38. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 97049/11-8-2021 (ΔΕΑΠ 676751/11-8-21) έγγραφο του Δασαρχείου 
Αιγάλεω προς τη Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής  της Αποκ. Διοικ. Αττικής 

39. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Φ900/ΑΔ8960/22-7-2021 (ΔΕΑΠ 581261/12-7-21) έγγραφο ΓΕΑ 
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40. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ 657684/3-8-21 σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΓΕΑ 
(ΔΕΑΠ 617397/22-7-21) 

41. Το υπ’ αρ. ΔΕΑΠ 722264/2-9-2021 αίτημα για παράταση 3 μηνών του Αναδόχου 
42. Την 2079/2021 (ΑΔΑ: ΩΘ4Γ7Λ7-8Ρ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Αττικής 

για χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης (λήξη 7-2-
2022), και η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο. 

43. Την υπ’ αρθμ. 955892/11-11-2021 απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος  

44. Το υπ’ αρ. ΔΕΑΠ 1054713/9-12-2021 αίτημα για παράταση 2 μηνών του Αναδόχου 
45. Τη με αρ. πρωτ. 1070298/14-12-2021 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για χορήγηση 

παράτασης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Το γεγονός ότι: 
- Το από 7-5-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της εν λόγω μελέτης με αντικείμενο την εκπόνηση 
Τοπογραφικής, Γεωτεχνικής, Οριστικής Υδραυλικής, Φυτοτεχνικής, Οικονομοτεχνικής και Τεύχη 
Δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ συνολικής αμοιβής 140.646,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε 
μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής κας. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΟΥΡΟΥ και της Αναδόχου σύμπραξης ECOS 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - Δ.Τ.: “ECOS Α.Ε.” - ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ, μετά από διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου 
σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 με συνολικό χρόνο περαιώσεως εννέα (9) μήνες δηλαδή έως τις 
7/2/2020.   
- Το έργο για το οποίο εκπονείται η υδραυλική μελέτη, σε στάδιο Οριστικής μελέτης, αφορά στην 
διευθέτηση: (α) του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη επί μήκους 4,725 χλμ. από την Χ.Θ. 1+400 (πέρας του 
τμήματος που έχει μελετηθεί σε Οριστική Μελέτη) έως την Χ.Θ. 6+125, όπου διασταυρώνεται με 
τα έργα της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, καθώς και (β) των συμβαλλόντων στον χείμαρρο κλάδων Δ και Ε σε 
συνολικό μήκος 1,50χλμ. 
- Για το εν λόγω τμήμα του χειμάρρου από Χ.Θ.1+400 έως 6+125 έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Δ10 
(αρ. απόφασης Δ10/20141/9-2-2011) η Επικαιροποίηση της Προμελέτης της ΕΥΔΑΠ 
- Επίσης, στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης απευθείας 
σε στάδιο Οριστικής για τον αγωγό ΠΑ, ο οποίος παραλαμβάνει τις υπερχειλίσεις του ρέματος Αγ. 
Ιωάννη και τις απορροές τοπικής λεκάνης και εκβάλει στη θάλασσα στο ύψος της Χαλυβουργικής. 
Κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ ο Π.Α. διέρχεται εντός των ορίων του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Βαμβακιάς Ελευσίνας (μέσα στο οδικό δίκτυο του Πάρκου).  
- Σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι επί 
μέρους μελέτες, εκτός Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ – ΦΑΥ.  
- Από τις υποβληθείσες μελέτες, η Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης και η Γεωτεχνική μελέτη 
έχουν εγκριθεί με την 696/21 Απόφαση της ΟΕ της Περιφέρειας Αττικής. 
- Όσον αφορά στις λοιπές υποβληθείσες μελέτες: 
Α) Η Υδραυλική μελέτη βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου από την Υπηρεσία προς έγκριση,  
Στα πλαίσια του σχεδιασμού του έργου υπάρχει αλληλογραφία και επικοινωνία με: 

 Το Αεροδρόμιο της Ελευσίνας (112 Πτέρυγα Μάχης), αλλά και το Γεν. Επιτελείο 
Αεροπορίας διότι τμήμα ρέματος το οποίο θα διευθετηθεί βρίσκεται εντός της περίφραξης 
του Αεροδρομίου. Υπάρχει απόφαση Υπουργού (25-11-2010) για εξασφάλιση του 
αεροδρομίου (ενισχυμένη περίφραξη και ηλεκτροφωτισμό) στα πλαίσια του έργου, καθώς 
και τελικά να αποδοθεί έκταση στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου προς δημόσια 
χρήση. Είμαστε σε επικοινωνία σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης του αεροδρομίου προς 
τη μεριά του ρέματος, δεδομένου ότι η περίφραξη και υφιστάμενα δίκτυα πρέπει να 
μετατοπιστούν. Εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις, που μας υποβλήθηκαν, 
ενσωματώθηκαν στη μελέτη για την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τα έγγραφα ΓΕΑ 
(39 και 40), έχει γίνει αποδεκτός ο σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων, έχουν δοθεί 
περαιτέρω στοιχεία από την Υπηρεσία μας σε σημεία διέλευσης αγωγού καυσίμων 
τροφοδοσίας του Αεροδρομίου Ελευσίνας, και αναμένονται τεχνικές απαιτήσεις που θα 
ενσωματωθούν    

 την ΕΥΔΑΠ για ενημέρωση απαίτησης μετατόπισης δικτύου ύδρευσης (απάντηση ΕΥΔΑΠ 
με το ΔΕΑΠ ΑΠ356751/7-5-2021),   

 Τον ΟΣΕ για ενημέρωση, γιατί ο Πλακοσκεπής Αγωγός διέρχεται κάτω από τη 
Σιδηροδρομική Γραμμή  
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 Τη Χαλυβουργική για ενημέρωση γιατί η εκβολή είναι δίπλα στις εγκαταστάσεις της. 
 Το Υ.ΥΠΟΜΕ/ΔΟΥ για ενημέρωση, γιατί μελετάται διαπλάτυνση της Ε.Ο 

Β) Η μελέτη Κτηματογράφησης έχει εκπονηθεί και ελέγχεται. H έγκρισή της προβλέπεται μαζί με 
Υδραυλική και Φυτοτεχνική 
Γ) Η οικονομοτεχνική μελέτη έχει εκπονηθεί. H έγκρισή της προβλέπεται μαζί με τα Τεύχη 
Δημοπράτησης). 
Δ) Για τη Φυτοτεχνική μελέτη αναμένεται γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αιγάλεω περί της επιλογής 
των προτεινόμενων ειδών φύτευσης σύμφωνα με όρο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (2009). Παρόλο ότι έχουν επανυποβληθεί σχέδια (βλ. 33 σημείο) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Δασαρχείου, με το 97049/11-8-2021 έγγραφό του (βλ. 37 σημείο), το Δασαρχείο Αιγάλεω 
ζήτησε υπογραφή της μελέτης από μελετητή κατ. 24 – Δασικές μελέτες (λόγω ύπαρξης μικρών 
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα) και δεν προχώρησε σε έλεγχο της μελέτης με το σκεπτικό ότι η 
ΑΕΠΟ δεν βρίσκεται σε ισχύ.   
Με το ΔΕΑΠ 669238/6-8-21 έγγραφο η Υπηρεσία μας ζητεί από το Δασαρχείο να προχωρήσει 
στον έλεγχο της υποβληθείσας μελέτης και να γνωμοδοτήσει, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση 
περιλαμβάνει την εκπόνηση Φυτοτεχνικής Μελέτης, βάσει των απαιτήσεων της ΑΕΠΟ των έργων 
«Διευθέτησης χειμάρρου Αγ. Ιωάννη στο Θριάσιο πεδίο Αττικής» (ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν. Δ/νση 
Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ οικ.139526/12-5-2009), από μελετητή με πτυχίο κατ. 25 - Μελέτες 
Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου, καθώς και ότι κατά την 
περίοδο δημοπράτησης η ΑΕΠΟ ήταν σε ισχύ και δεν περιλάμβανε ειδικότερες απαιτήσεις ως 
προς την σύνταξη της φυτοτεχνικής μελέτης. Εξάλλου απευθυνθήκαμε στο Δασαρχείο λόγω του 
ότι στους όρους της ΑΕΠΟ (παρ. 18.3) απαιτείται συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών (Γεωργίας 
και Δασαρχείο), στα πλαίσια της απαιτούμενης Φυτοτεχνικής μελέτης, για την τελική επιλογή των 
φυτών. Σε κάθε περίπτωση τυχόν διαφορετικοί όροι της ΑΕΠΟ, όπως αυτή ανανεωθεί, θα 
ενσωματωθούν στο σύνολο της μελέτης, πριν την έγκρισή της από την Υπηρεσία μας. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, με το 97049/11-8-2021 (ΔΕΑΠ 676751/11-8-21) έγγραφό του το 
Δασαρχείο απευθύνεται στη Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής (βλ. σημείο 38) για περαιτέρω οδηγίες. 
- Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αφορά στα έργα διευθέτησης του ρ. Αγίου 
Ιωάννη από τη θάλασσα μέχρι την Αττική Οδό, περιλαμβάνει και το έργο εκβάθυνσης της κοίτης 
του χειμάρρου Σαρανταπόταμου από τη συμβολή του με το ρ. Αγ. Ιωάννη μέχρι τη τη ΧΘ 1+400, 
εργολαβία η οποία εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η 
παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια του εκτελούμενου έργου προς τα ανάντη. 
- Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δε βρίσκεται σε ισχύ (λήξη 30-11-2018) και η 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως επισπεύδοντας έχει κινήσει διαδικασίες ανανέωσης της χρονικής 
ισχύος της, η οποίες ακόμη δεν έχουν τελεσφορήσει. Ενημερωθήκαμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
έχουν προβεί σε γνωμοδότηση. 
- Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αφορά στο σύνολο των έργων διευθέτησης ρ. Αγ. 
Ιωάννη, και περιλαμβάνει το εκτελούμενο έργο της Δ.Τ.Ε. και τη μελέτη του θέματος της Υπηρεσίας 
μας. 
- Στην υπάρχουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υπήρχε όρος συνεργασίας με «… 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Γεωργίας και Δασαρχείο) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής 
ή της Περιφέρειας Αττικής (μη αιρετής), για την επιλογή των φυτών που θα προβλέπονται από τη 
Φυτοτεχνική Μελέτη. 
- Η καθυστέρηση σε καμία περίπτωση ως ανωτέρω, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
 
Και επειδή: 
- Εκκρεμεί η ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στη μελέτη.  
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω μελετών, την έγκρισή 
τους και την εκπόνηση του επόμενου και τελευταίου σταδίου της μελέτης είναι η έκδοση της 
απόφασης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά και στα έργα διευθέτησης του ρ. 
Αγίου Ιωάννη.  
- Ως εκ τούτου η Οριστική Μελέτη του θέματος δεν μπορεί να εγκριθεί ελλείψει Απόφασης 
Περιβαλλοντικών Όρων. Εξάλλου οι Περιβαλλοντικοί Όροι μπορεί σε κάποιο θέμα να 
αναθεωρηθούν οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη Μελέτη που εκπονούμε. 
- Η έγκριση της Φυτοτεχνικής έπεται γνωμοδοτήσεων άλλων Υπηρεσιών και επηρεάζει τη σύνταξη 
του Προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση των Τευχών Δημοπράτησης. 
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- Σύμφωνα με το ισχύον Χρονοδιάγραμμα, μέχρι 22/12/21 πρέπει να έχει εγκριθεί η μελέτη 
Κτηματογράφησης, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, καθώς και η Φυτοτεχνική Μελέτη που 
επηρεάζονται από την έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, και η έγκρισή τους επηρεάζει τη 
συνέχεια της εκπόνησης της μελέτης (Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ).  
- Είναι αναγκαία η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω 
εκκρεμότητες, ώστε με την έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, να συνεχίσει η μελέτη 
και εφόσον διαπιστωθεί η συνάφεια του σχεδιασμού με τους περιβαλλοντικούς όρους, μετά τις επί 
μέρους εγκρίσεις που εκκρεμούν να δοθεί εντολή για εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ – 
ΦΑΥ, προκειμένου ολοκληρωθεί η μελέτη στο σύνολό της. 
- Ισχύει το άρθρο 184 παρ. 2β του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «…Αν μετατίθεται το 
χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του 
αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση 
και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος..» 
- Εκτιμούμε ότι σε διάστημα δύο (2) μηνών θα έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων για 
να μπορούν να ληφθούν αυτοί υπόψη και συνεχίζοντας τις διαδικασίες, να περαιωθεί το σύνολο 
της Μελέτης του θέματος, με τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς.  
 - Ο χρόνος αυτός δεν αποτελεί καθαρό χρόνο εκπόνησης μελέτης από πλευράς Αναδόχου. 
- Ο Ανάδοχος με την υπ’ αρ. ΔΕΑΠ 1054713/9-12-2021 αίτησή του ζητά παράταση 2 μηνών στο 
συνολικό χρόνο της μελέτης. 
 
Εισηγούμαστε 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης δύο (2) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης 
(λήξη 7-4-2022) της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», συμβατικού 
ποσού αμοιβής 140.646,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης δύο (2) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης 
(λήξη 7-4-2022) της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», συμβατικού 
ποσού αμοιβής 140.646,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος   

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 

 
 

ΑΔΑ: Ψ98Ν7Λ7-ΗΒΠ


		2021-12-23T12:52:19+0200
	Athens




