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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  80/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 78ο  
Έγκριση  παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: 6ΣΤΡ7Λ7-2ΦΠ



 

 2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

              ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Με Σύμβαση που υπογράφηκε την 24.03.2020 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Εργοδότης) 
και του Γραφείου Μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε (Ανάδοχος) 
ανατέθηκε η εκπόνησης της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», ύστερα από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό. 
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται αναλυτικά στα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως 
αυτά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΕ 215835/5860/οικ/2.11.2018 απόφαση της 
ΔΤΕ/ΠΕΑΑ. Επίσης με την υπ’ αριθ. 3272/2018 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 
Αναδόχου της ως άνω Μελέτης. 
Η ως άνω Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης διευθέτησης του ρέματος 
Μαρκοπούλου, που ανήκει στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του Ερασίνου ποταμού. 
Η Μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών : 

o Μελέτη Υδραυλικών Έργων, αποτελούμενη από Μελέτη Οριοθέτησης, Μελέτη Διευθέτησης 
εκτός κατοικημένης περιοχής (σε στάδιο Προμελέτης και σε στάδιο Οριστικής Μελέτης), 

o Τοπογραφική Μελέτη για την αποτύπωση της ζώνης του ρέματος, 
o Περιβαλλοντική Μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ, 
o Γεωτεχνική Μελέτη. 
o Επίσης μετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης, θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης και 

Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ. 
 
Η αμοιβή Προκήρυξης της Μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 275.834,65 ΕΥΡΩ και το ποσό 
της Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου είναι 117.204,07 ΕΥΡΩ 
(χωρίς ΦΠΑ). 
Η Σύμβαση προβλέπει συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της Μελέτης σε δεκαεπτά (17) 
μήνες ήτοι μέχρι 27-08-2021, ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες. 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η περιοχή Μελέτης εκτείνεται βόρεια του οικισμού Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, από τις 
παρυφές του οικισμού έως τον ποταμό Ερασίνο. Το σύνολο της περιοχής Μελέτης υπάγεται 
στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 698/Β'/20.03.2014). 
Η αρχική έκταση της συνολικής λεκάνης απορροής του ρέματος Μαρκοπούλου, ανέρχεται 
στα 27,30 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με την κατασκευή των έργων της λεωφόρου Βάρης-
Κορωπίου και της Αττικής Οδού, το ανάντη τμήμα της λεκάνης εκτράπηκε προς τον αγωγό Τ0 
της Αττικής Οδού ο οποίος εκβάλλει ανάντη του φράγματος της Αττικής Οδού μέσω του 
Κ.Σ.Α. Ε.Ο. Βάρης-Κορωπίου. Αποτέλεσμα τούτου η συνολική λεκάνη απορροής σήμερα να 
ανέρχεται περί τα 20,70 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Η περιοχή Μελέτης εκκινεί από το έργο συμβολής στο ρέμα του Ερασίνου, σύμφωνα με την 
Μελέτη: «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», η εργολαβία κατασκευής 
της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και περατούται στη θέση εκβολής των δύο κλάδων του 
Συλλεκτήρα Σ (Α’ και Β’ Φάση) της Αττικής Οδού  
Αποδέκτης του ρέματος είναι ο Ερασίνος ποταμός ο οποίος εκκινεί περί το νοτιοδυτικό άκρο 
του Αεροδρομίου Αθηνών και εκβάλλει στην περιοχή του ναού Αρτέμιδας στην περιοχή της 
Βραυρώνας. 
Το ρέμα Μαρκόπουλου αποτελεί τον αποδέκτη ομβρίων: 

 τμήματος του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Μαρκόπουλου  
 του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου μέσω του Αγωγού Ο1 και του Συλλεκτήρα Σ των 

αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού. Ο εν λόγω συλλεκτήρας έχει κατασκευαστεί 
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μερικώς και σήμερα μπορεί να παραλαμβάνει και να διοχετεύει προς το ρέμα Μαρκόπουλου 
μόνο μέρος της παροχής του ρέματος. 

 των ρεμάτων Μαρκόπουλου, ανάντη της λεωφόρου Μαρκοπούλου και Στρογγυλής μέσω του 
Αγωγού Ο2 και του Συλλεκτήρα Σ (εφόσον κατασκευαστούν τα έργα Β΄Φάσης της Αττικής 
Οδού) των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού 
Σήμερα, που δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα Β΄ Φάσης της Αττικής Οδού, τα ρέματα 
Μαρκόπουλου και Στρογγύλης ανάντη της λεωφόρου Παιανίας – Μαρκόπουλου, απορρέουν 
προς τη χαμηλή περιοχή του Νεκροταφείου Μαρκόπουλου με συνέπεια να έχουν 
επανειλημένως εμφανιστεί φαινόμενα πλημμυρισμού της εν λόγω περιοχής, με καταστροφικά 
αποτελέσματα πολλές φορές. 
Από τα παραπάνω είναι εμφανής η επιτακτική ανάγκη διόδευσης των πλημμυρικών 
απορροών που καταλήγουν στο ρέμα Μαρκοπούλου προς το υπό κατασκευή έργο της 
διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου, που αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη του ρέματος 
Μαρκοπούλου. 
 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 253211/13-4-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα της μελέτης. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 253226/13-4-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 
Ποιότητας Μελέτης. 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 632814/2-9-2020 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε η Τοπογραφική 
Μελέτη. 
Με το  αρ. πρωτ. 934630/3-12-2021 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επανυποβολή 
της μελέτης οριοθέτησης και της ΜΠΕ προσαρμοσμένη στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. 
Η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) απεστάλη με το αρ. πρωτ. 925968/13-1-
2021 ΔΤΕ/ΠΕΑΑ  στην αρμόδια για την έκδοση ΑΕΠΟ, ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 
Με την αρ. 1233/8-6-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Γεωτεχνική Μελέτη. 
Με το αρ. πρωτ. 68991/21/24-6-2021 ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας α) η αρ. πρωτ. 64284/1-6-2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(αρνητική γνωμοδότηση ως προς την 
πρόταση οριοθέτησης) και β) η αρ. πρωτ. 123319/9-6-2021 έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής(ζητείται η επανυποβολή της ΜΠΕ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις). Σε 
συνέχεια αυτών ζητήθηκε η επανυποβολή της ΜΠΕ. 
Με την αρ. 1824/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΕ17Λ7-ΔΓΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 31-12-2021. 
Η επικαιροποιημένη ΜΠΕ επανυποβλήθηκε από τον ανάδοχο και προωθήθηκε στην 
ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έγκριση. 
 
 

             KAI ΕΠΕΙΔΗ 
 

Δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης  από την αρμόδια Δ/νση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΔΙΠΕΧΩΣΧ). 
Με την από 29-12-2021 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας της μελέτης μέχρι 30-06-2022 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έκδοσης των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης και στη συνέχεια να εγκριθεί η οριστική 
Υδραυλική Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3,  του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα 
δικαιούται παράταση προθεσμίας, καθώς οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση 
της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  
Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της 
χορήγησης παράτασης.    
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            Για όλους τους παραπάνω λόγους  Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης   «ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» μέχρι την  30 - 06- 2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης   «ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» μέχρι την  30 - 06- 2022. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  
απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Στην προηγούμενη παράταση 
είχαμε ψηφίσει ΥΠΕΡ με την παρότρυνση η Διοίκηση να προχωρήσει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της μελέτης. Αυτό δεν έγινε». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Στην 23η Συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (18-05-2021) καταψηφίσαμε τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) με την 
αιτιολογία ότι «δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με ένα Σ.Π. και μια Σ.Σ. που προσθέτει 
μια σημαντική ακόμη ποσότητα πλημμυρικών νερών στον Ερασίνο, το υπόλοιπο 65% του 
ρ. Μαρκόπουλου, όταν στο συμβατικό περιλαμβανόταν μόνο το 35%. Πολύ δε 
περισσότερο που η Διοίκηση επιμένει να μη δίνει κανένα στοιχείο για την επάρκεια του 
αποδέκτη Ερασίνου». Συνεπώς, σχετικά με την παρούσα φάση του εν λόγω έργου δεν 
έχει νόημα να υπεισέλθουμε στο θέμα της επαρκώς τεκμηριωμένης ή όχι παράτασης ενός 
έργου του οποίου την αρτιότητα της μελέτης την έχουμε καταψηφίσει. Κατά συνέπεια, θα 
απέχουμε.». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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