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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2964/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 30ο  
Λήψη απόφασης για έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης, την έγκριση του 1ου 
Συγκριτικού Πίνακα και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  της μελέτης : «Μελέτη 
οριοθέτησης και διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν.Περάμου» αναδόχου: ένωση οικονομικών φορέων 
«ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., 
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ τ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 
 
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: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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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. Γκρέκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2.  Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/31-01-2013 «΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ». 

6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ), όπως ισχύει σήμερα.  

7. Την με αρ.πρωτ.: 198409/16-10-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΄Εργων & Υποδομών. 

8. Την με αρ.πρωτ.: ΟΙΚ.20955/22-01-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

9. Την με αρ.πρωτ.: 283058/09-04-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη  του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών ΄Εργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διευθύνουσα 
Υπηρεσία). 

10. Τα συμβατικά τεύχη  της μελέτης του θέματος. 
11. Την από 16-03-2021 υπογραφείσα Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος. 
12. Την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος που λήγει 11 μήνες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 15-02-2022.  
13. Την με Αριθ.Πρωτ.: 267636/06-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε 

το χρονοδιάγραμμα. 
14. Την υπ΄αριθμ.1475/06-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 

με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.  
15.  Το με Αριθ.Πρωτ.:540760/30-08-2021 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με 

το οποίο υποβλήθηκαν οι λοιπές μελέτες του Α΄σταδίου, δηλαδή η Προμελέτη Υδραυλικών 
Έργων (μελέτη οριοθέτησης - προμελέτη διευθέτησης), η Προμελέτη Στατικών, η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η Γεωλογική Μελέτη. 

16. Το με Αρ.Πρωτ.:667858/06-08-2021 έγγραφο της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων με το 
οποίο υποβλήθηκε το σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) 

17. Το με Αριθμ.Πρωτ.:793252/24-09-2021 έγγραφο μας προς την ανάδοχη ένωση οικονομικών 
φορέων, με το οποίο ζητήθηκε η εξέταση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά, επί του 
προτεινόμενου σχεδιασμού της προμελέτης υδραυλικών έργων που έχει ήδη υποβληθεί και 
επανασύνταξη του 1ου Σ.Π. 

18. Το με Αρ.Πρωτ.:837056/07-10-2021 έγγραφο της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων με το 
οποίο επανυποβλήθηκε το σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) 

19. Το με Αριθμ.Πρωτ.:962779/26-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η θετική γνώμη του (22η συνεδρία, Θέμα 8ο ) για 
την έγκριση (α) του 1ου Σ.Π., (β))σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και (γ) παράταση 
καθαρού χρόνου μελετητικού αντικειμένου. 

20. Τα άρθρα 132,184 και 186 του Ν.4412/2016. 
21. Την με Αριθ.Πρωτ.:1098859/22-12-2021 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
1.1. Με την από 16-3-2021 σύμβαση και σύμφωνα με την με αρ2445/10-11-2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΘΝ27Λ7-ΓΓΠ), ανατέθηκε η εκπόνηση 
της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»   
στην ένωση οικονομικών φορέων: 
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 ΟΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
 ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε. 
 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ τ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
 ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
1.2. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνεται : 

 

1 Τοπογραφική Μελέτη 

2 Προμελέτη Υδραυλικών Έργων  

3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

4 Γεωλογική Μελέτη 

5 Γεωτεχνική Μελέτη 

6 Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων 

7 Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων 

8 Δασική Μελέτη  

9 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ  

 
1.3. Το οικονομικό αντικείμενο της «Αρχικής σύμβασης» είχε ορισθεί στο ποσό των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ : 
471.118,58€ (χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και αναλυτικά ανά κατηγορία 
μελέτης: 

 Για τις Υδραυλικές Μελέτες: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (195.385,60) € πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

 Για τις Δασικές Μελέτες: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (25.482,95 €) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

 Για τις Τοπογραφικές Μελέτες: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ – (116.619,26 €) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

 Για τις Στατικές Μελέτες: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(18.025,22 €) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

 Για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ (27.006,45 €) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

 Για τις Γεωλογικές Μελέτες: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (26.893,48 €) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α.  

 Για τις Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (40.144,32€) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α.. 

 Για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης: ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (16.304,71€) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

 Για την Σύνταξη του ΣΑΥ - ΦΑΥ: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ  (5.256,59 €) πλέον απροβλέπτων και Φ.Π.Α.  

 
Η συνολική Αμοιβή με απρόβλεπτα και προ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (541.786,37€). Στο 
πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των 541.786,37 € συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 
απροβλέπτων (15%) που ανέρχεται στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (70.667,79 €) ΦΠΑ. Η συνολική αμοιβή με 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (671.815,10€). Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο 
των 671.815,10€ συμπεριλαμβάνεται το ποσό των απροβλέπτων (15%) που ανέρχεται στο ποσό των 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ 
(70.667,79 €) και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος βαρύνει τον «εργοδότη» και 
ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (130.028,73 €). 
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2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 

2.1. Κατά την εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης του ρ. Γιώργη, διαπιστώθηκε η 
ανάγκη επεμβάσεων σε θέσεις και μήκη κατά τμήματα, ανάντη των προβλεπόμενων  του  
φακέλου του έργου. Επιπλέον για την ομαλή λειτουργία του έργου διερευνήθηκε, αξιολογήθηκε  
και προέκυψε ότι απαιτούνται έργα συγκράτησης της  στερεοπαροχής που δύναται να αναπτύξει 
η λεκάνη απορροής με βάση την εκπονηθείσα υδραυλική προμελέτη. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται η κατασκευή δύο φραγμάτων συγκράτησης φερτών, όπως αναλύονται ακολούθως: 

 
2.1.1. Μήκος οριοθέτησης – Φράγματα συγκράτησης φερτών 

Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά το μήκος οριοθέτησης, διαπιστώθηκε η ανάγκη τοπικών 
παρεμβάσεων στο τμήμα του ρέματος που βρίσκεται ανάντη του ορίου οριοθέτησης, όπως 
αυτό έχει οριστεί στη Χ.Θ. 5+500. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι θέσεις που 
απαιτούνται οι τοπικές παρεμβάσεις και εκτίμηση του μήκους αυτών.  
 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (5,5 
χλμ.) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΣ (μ) 
1 Ανακατασκευή προστασίας αριστερού πρανούς  στη θέση διέλευσης 

αγωγού φ. αερίου, στη 5+610 
40 

2 Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού, δεξιά,  στη Χ.Θ. 5+790 – 
5+890 

100 

3 Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού, δεξιά,  στη Χ.Θ. 6+090 – 
6+190 

100 

4 Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού, δεξιά,  στη Χ.Θ. 6+415 – 
6+435 

20 

5 Φράγμα συγκράτησης φερτών υλικών, όγκου περί τα 5000 κ.μ. στη 
Χ.Θ. 6+025 και ανακατασκευή κατάντη αναβαθμού 

100 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ  360 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν, ως επί το πλείστον, μέτρα 
προστασίας της κοίτης από διάβρωση, ώστε να μην επιβαρύνεται η κοίτη κατάντη με εδαφικό 
υλικό από τη διάβρωση αυτή.  
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνεται η μελέτη δύο φραγμάτων ανάσχεσης φερτών που θα 
λειτουργήσουν ως «φίλτρα», στη Χ.Θ. 1+880 πριν το τεχνικό διέλευσης του ρέματος υπό την 
Ε.Ο.Α.Κ και στη Χ.Θ. 6+025 για την ομαλή λειτουργία του ρέματος. Ειδικά η κατασκευή του 
φράγματος στη Χ.Θ. 6+025 παίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην εύρυθμη υδραυλική λειτουργία του 
ρέματος κατάντη, εφόσον το φράγμα αυτό προορίζεται να συγκρατήσει τον όγκο των φερτών 
υλικών του μεγαλύτερου μέρους της λεκάνης του ρέματος, ήτοι περί τα 5.400μ3. Εάν το 
φράγμα αυτό δεν κατασκευαστεί, τότε τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης κατάντη, παρόλο ότι 
έχουν σχεδιαστεί να είναι επαρκή από υδραυλική άποψη, σε περιπτώσεις έντονων 
βροχοπτώσεων, πιθανόν να αποδειχτούν ανεπαρκή λόγω έμφραξης, μερικής ή ολικής, της 
διατομής τους από τα φερτά υλικά που θα μεταφέρει η φυσική κοίτη του ρέματος. Σημειώνεται 
ότι αντίστοιχο, μικρότερης χωρητικότητας, φράγμα στη Χ.Θ. 1+880 που προτείνεται σε κοντινή 
απόσταση ανάντη του τεχνικού της Ολυμπίας Οδού, έχει διαστασιολογηθεί προϋποθέτοντας 
την ύπαρξη και λειτουργία του φράγματος στη Χ.Θ. 6+025. 
Για να συμπεριληφθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις με έργα διευθέτησης μήκους 360 μ, στο 
αντικείμενο της παρούσας τμηματικής οριοθέτησης, προτείνεται η επέκταση του μήκους 
οριοθέτησης μέχρι το ανάντη πέρας της λεκάνης του φράγματος στη Χ.Θ. 6+025 και των 
λοιπών ανωτέρω αναγκαίων τοπικών παρεμβάσεων, ήτοι μέχρι τη Χ.Θ. 6+500, ήτοι αύξηση 
του αντικειμένου της οριοθέτησης κατά 1000 μ. 
 

2.1.2. Μήκος διευθέτησης 
Σύμφωνα με το φάκελο του έργου, τα προβλεπόμενα έργα διευθέτησης έχουν μήκος 1200 μ 
εντός κατοικημένης και 1700 μ. εκτός κατοικημένης περιοχής, ήτοι συνολικό μήκος 
διευθέτησης 2900 μ. 
Τα έργα διευθέτησης που μελετήθηκαν αποτελούνται από ένα ενιαίο τμήμα, μήκους 2.077 μ. 
και κάποια επί μέρους τμήματα, στα οποία απαιτείται η αντιστήριξη των πρανών του 
ρέματος, εφόσον εκτιμήθηκε ότι η τοπική διάβρωσή τους αποτέλεσε, και συνεχίζει να 
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αποτελεί, σημαντική εστία μεταφοράς εδαφικού υλικού. Τα τμήματα αυτά έχουν, στο σύνολό 
τους, μήκος 380 μ. και δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (5,5 χλμ.) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΣ (μ) 
1 Ανακατασκευή κατεστραμμένης αντιστήριξης στο αριστερό πρανές στη Χ.Θ. 

2+860 – 2+895 
35 

2 Καθαίρεση κατασκευών (γκρεμίσματα) και έργα προστασίας αριστερού 
πρανούς έναντι διάβρωσης Χ.Θ. 3+540 – 3+620  

80 

3 Αντιστήριξη οδοστρώματος στο δεξί πρανές στη Χ.Θ. 4+025 25 
4 Έργα προστασίας αριστερού πρανούς στην 4+375 – 4+615 κάτω από τη 

χωματερή 
240 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ 380 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό μήκος των προτεινόμενων έργων διευθέτησης, 
ανέρχεται σε 2.077+380+360 = 2.817 μ., υπολείπεται δηλαδή του προβλεπόμενου από το φάκελο 
του έργου μήκους κατά 83 μ. 
 
Κατά την προεκτίμηση αμοιβών της διευθέτησης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών, του 
άρθρου ΥΔΡ.4 παρ.2 του ΦΕΚ 2519/Β' /20-07-2017, είχε επιλεγεί συντελεστής β=1.100 που 
αντιστοιχεί σε ελεύθερο άνοιγμα διευθέτησης 4μ. Η μελέτη περιλαμβάνει διευθέτηση με ελεύθερο 
άνοιγμα 6μ. άρα o συντελεστής αντιστοιχεί σε β=1.500.  
 
Το σύνολο των έργων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προμελέτης δεν 
μπορούσε να προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή κατά τη σύνταξη του φακέλου του έργου, 
επιφέρει δε αλλαγές και συμπληρωματικές εργασίες που δεν μπορούν να αποχωριστούν από το 
αρχικό αντικείμενο χωρίς να επηρεάσουν τη λειτουργία του και την ολοκλήρωσή του. 
 

2.2. Σε συνέχεια των ανωτέρω που είχαν προταθεί με το υποβληθέν από 6-8-2021 1o σχέδιο Σ.Π. 
ανέκυψε το έκτακτο γεγονός της μεγάλης πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής τον 8/2021. Σε συνέχεια 
αυτού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 793252/24-09-2021 έγγραφό μας, η Υπηρεσία μας ζήτησε την 
εξέταση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά, επί του προτεινόμενου σχεδιασμού της προμελέτης 
υδραυλικών έργων που είχε ήδη υποβληθεί. 
 
Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή των Βιλίων τον Αύγουστο 
του 2021, έκαψαν 13 τ.χλμ. περίπου της λεκάνης του Ρ. Γιώργη, ποσοστό 46%. Η δε έκταση αυτή 
αφορά το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης με δασική βλάστηση χαλεπίου πεύκης και λοιπών 
θαμνωδών ειδών, η απώλεια της οποίας θα επιφέρει μεγάλη αύξηση των παροχών του ρέματος, 
ως συνέπεια της αύξησης των συντελεστών απορροής στην καμένη έκταση. Για την αποφυγή 
δημιουργίας εκτεταμένης επιφανειακής απορροής και διάβρωσης του εδάφους, καθώς και τον, 
υπό προϋποθέσεις, περιορισμό και συγκράτηση της διερχόμενης παροχής, διερευνήθηκε και 
προτείνεται η ενσωμάτωση στη μελέτη 9 φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμοί) από λιθοπλήρωτα 
συρματοκιβώτια, ύψους έως 4μ. διατεταγμένα σε κατάλληλες θέσεις της φυσικής κοίτης, πλησίον 
οδικών προσβάσεων. Τα προτεινόμενα φράγματα, έχουν στόχο να αποδώσουν άμεσα, 
συντελώντας στη συγκράτηση της στερεοπαροχής και την καθυστέρηση της πλημμυρικής 
παροχής, στο άνω  μέρος της λεκάνης απορροής εντός της καμένης έκτασης, συμβάλλοντας έτσι 
στην ελαχιστοποίηση πλημμυρικής διακινδύνευσης στην πληγείσα περιοχή. Με τον τρόπο αυτό 
θα υποστηριχθεί η σωστή λειτουργία του ρέματος όπως προτείνεται στην εκπονηθείσα υδραυλική 
προμελέτη, μέχρις ότου επέλθει η φυσική αποκατάσταση της βλάστησης.  
 
Η διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης για τη μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης, τη στιγμή που 
έχει ήδη εκπονηθεί στην παρούσα σύμβαση η υδρολογική μελέτη, η υδραυλική προμελέτη και η 
γεωλογική μελέτη της εν λόγω λεκάνης,  θα συνεπαγόταν αφενός καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
των  αναγκαίων έργων  άμεσης παρέμβασης , αφετέρου θα επέφερε ουσιαστική επικάλυψη 
εργασιών και δαπανών για την  αναθέτουσα αρχή. 

 
2.3. Σε συνέχεια των ανωτέρω επέρχεται αύξηση των τοπογραφικών μελετών, λόγω αναγκαιότητας 

τοπογραφικών αποτυπώσεων  στις προτεινόμενες θέσεις κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης. 
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2.4. Η αύξηση του αντικειμένου των υδραυλικών μελετών επιφέρει αύξηση στις Περιβαλλοντικές 
Μελέτες, στις Γεωλογικές Μελέτες, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ . 
 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
 

Δεδομένου ότι οι απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες προκαλούν αύξηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, είναι απαραίτητη η σύνταξη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα 
στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και 
μετά απ’ αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο. Η αύξηση αυτή 
καλύπτεται: 
Α) κατά ένα μέρος από τη διάθεση των απροβλέπτων (70,667.79 €) της αρχικής σύμβασης, αφού 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, περί διάθεσης των 
απροβλέπτων δαπανών λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και 
Β) για το υπόλοιπο μέρος ποσού 182.432,31€ με τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016) αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 
Οι προτεινόμενες αλλαγές, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί : 
 
 

Αμοιβές €   

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
1ος Σ.Π.& 1η 
Σ.Σ. 

α/α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 
ΑΡΧΙΚEΣ 

 1ος Σ.Π. 1η Σ.Σ. 

Επί πλέον 
Επί έλαττον   

1 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 195.385,60 266.053,39 145.752,01 216.419,80   411.805,40 

2 ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 25.482,95 25.482,95       25.482,95 

3 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 116.619,26 116.619,26 1.741,90 1.741,90   118.361,16 

4 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 27.006,45 27.006,45 14.154,64 14.154,64   41.161,09 

5 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 18.025,22 18.025,22       18.025,22 

6 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 26.893,48 26.893,48 2.253,67 2.253,67   29.147,15 

7 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ 40.144,32 40.144,32       40.144,32 

8 
ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 16.304,71 16.304,71 16.400,93 16.400,93   32.705,64 

9 ΣΑΥ - ΦΑΥ 5.256,59 5.256,59 2.129,16 2.129,16   7.385,75 

  ΣΥΝΟΛΟ   471.118,58 541.786,37 182.432,31 253.100,10   724.218,68 

  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
(15%) 70.667,79 0,00 27.364,85   -43.302,94 27.364,85 

  
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς 
Φ.Π.Α.  541.786,37 541.786,37 209.797,16 209.797,16 751.583,53 

  Φ.Π.Α. 24%  130.028,73 130.028,73 50.351,32 50.351,32 180.380,05 

  ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 671.815,10 671.815,10 260.148,48 260.148,48 931.963,58 

 
 
Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα και την παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 
 
 Οι αυξήσεις ανά κατηγορία μελέτης αναλύονται ως εξής: 216.419,80 € για την υδραυλική 

μελέτη, 1.741,90 € για την τοπογραφική μελέτη, 14.154,64 € για την περιβαλλοντική μελέτη, 
2.253,67 € για την γεωλογική  μελέτη, 16.400,93 € για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και 
2.129,16 € για τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

 Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής 
σύμβασης 

 Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
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 Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες εξασφαλίζει γενικότερα την αρτιότητα, 
λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου . 

 Η προεκτίμηση των εν λόγω συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο 
υπολογισμού αμοιβών είναι συνολικής δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ 260.148,48 €, εκ των οποίων για τις 
εργασίες  209.197,16 €, και για το Φ.Π.Α. 50.351,32 €, είναι δε ποσοστιαίας αύξησης 38,72% 
επί του αρχικού αντικειμένου , εντός των προβλεπόμενων ορίων επαύξησης της συμβατικής 
αμοιβής του 50% σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ. (260.148,48 € με Φ.Π.Α.) καλύπτεται από τον διατιθέμενο 
προϋπολογισμό της μελέτης (950.000,00 €), όπως αυτός εμφανίζεται στη ΣΑΜΠ985 
(2019ΜΠ98500006) 

 
Και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
 
 Οι εργασίες που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της υδρολογικής μελέτης καθώς και της  

υδραυλικής προμελέτης, είναι απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του 
αρχικού αντικειμένου της σύμβασης. Επιπρόσθετα δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη 
σύναψη της αρχικής σύμβασης. Για τους λόγους αυτούς ο προτεινόμενος Συγκριτικός Πίνακας 
συντάσσεται λόγω αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών που κατά το είδος ή το μέγεθος 
(ποσότητα)  δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την 
ολοκλήρωσή της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. 

 Τις νέες συνθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2021, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 793252/24-09-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, την 
αναγκαιότητα συμπληρωματικών εργασιών για την ελαχιστοποίηση πλημμυρικής 
διακινδύνευσης καθώς και το ότι η σύναψη νέας σύμβασης συνεπάγεται χρονοβόρες 
διαδικασίες και ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την  αναθέτουσα αρχή. 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους: 
 
Εισηγούμαστε 
 
α) Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος, ο οποίος: 
 είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όσον αφορά τη διάθεση του ποσού 

των απροβλέπτων 
 είναι αυξημένος κατά 209.797,16 € (χωρίς Φ.Π.Α. - ποσοστό 38,72%) σε σχέση με το 

αρχικό συμβατικό αντικείμενο 
β) Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με την ανάδοχο 

ένωση οικονομικών φορέων,  
γ) Την έγκριση για την επέκταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών που κατά το 

είδος ή μέγεθος δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα από 
την εντολή για τη συμπλήρωση της μελέτης οριοθέτησης, προμελέτης διευθέτησης και 
φραγμάτων συγκράτησης φερτών και συμπλήρωση περιβαλλοντικής μελέτης και στον ίδιο 
μήνα η εκπόνηση του συμπληρωματικού αντικειμένου της μελέτης αναβαθμών 
ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου, δηλαδή η προμελέτη των αναβαθμών με την 
αντίστοιχη τοπογραφική, γεωλογική και περιβαλλοντική μελέτη, όπως φαίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

α) Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος, ο οποίος: 
 είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όσον αφορά τη διάθεση του ποσού 

των απροβλέπτων 
 είναι αυξημένος κατά 209.797,16 € (χωρίς Φ.Π.Α. - ποσοστό 38,72%) σε σχέση με το 

αρχικό συμβατικό αντικείμενο 
β) Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με την ανάδοχο 

ένωση οικονομικών φορέων,  
γ) Την έγκριση για την επέκταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών που κατά το 

είδος ή μέγεθος δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα από 
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την εντολή για τη συμπλήρωση της μελέτης οριοθέτησης, προμελέτης διευθέτησης και 
φραγμάτων συγκράτησης φερτών και συμπλήρωση περιβαλλοντικής μελέτης και στον ίδιο 
μήνα η εκπόνηση του συμπληρωματικού αντικειμένου της μελέτης αναβαθμών 
ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου, δηλαδή η προμελέτη των αναβαθμών με την 
αντίστοιχη τοπογραφική, γεωλογική και περιβαλλοντική μελέτη, όπως φαίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί: 

 

 
 

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

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη ΄Αννα   

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 

ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για μελέτη και αυτή με διαδικασία 
ανάθεσης τη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, την οποία  είχαμε 
καταψηφίσει. Στην προκείμενη περίπτωση διαπιστώνουμε τα παρακάτω: 
1. Αύξηση της συνολικής δαπάνης των εργασιών (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) από 471.118,58 
σε 724.218,68.  
2. Οι σχετικές προτάσεις για την προσθήκη του μελετητικού αντικειμένου έγιναν από τον 
ανάδοχο με αποτέλεσμα π.χ. η αμοιβή της κυρίως υδραυλικής μελέτης, (χωρίς απρόβλεπτα και 
ΦΠΑ) να υπερδιπλασιαστεί από τα 195.385,60 € στα 411.805,40 €(!). 
3. Το πρόσθετο μελετητικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ. (182.432,31 € χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) 
θα μπορούσε, όπως προκύπτει έμμεσα από την εισήγηση, να ανατεθεί με ξεχωριστή 
διαγωνιστική διαδικασία. Πράγματι, ο μόνος λόγος που επικαλείται η εισήγηση για να μη προβεί 
σε αυτή τη διαδικασία είναι ο ισχυρισμός ότι «η σύναψη νέας σύμβασης συνεπάγεται 
χρονοβόρες διαδικασίες και ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την  αναθέτουσα αρχή». Ο 
ισχυρισμός είναι προσχηματικός, αφού: 
(α) Εάν η αναθέτουσα Αρχή ανέθετε εξαρχής τη μελέτη με τακτική διαδικασία και όχι με 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης θα εξασφάλιζε έκπτωση περίπου διπλάσια 
αυτής που προέκυψε (μόλις 27,88%), και  
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(β) Εάν, επίσης,  ενεργούσε άμεσα μετά την πυρκαγιά του εφετινού Αυγούστου αντί να 
εκμεταλλευθεί προς άλλη κατεύθυνση τους 4 και πάνω μήνες που πέρασαν, τότε το όλο ζήτημα 
θα είχε διευθετηθεί συντομότερα και κατά πολύ οικονομικότερα. Θα καταψηφίσουμε». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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