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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2216/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 29-
9-2022. 
 

Θέμα 57ο  
Λήψη απόφασης για έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης, Υδραυλικής Προμελέτης, Περιβαλλοντικής 
Μελέτης των φραγμάτων ανάσχετης και των Γεωλογικών Μελετών, στο πλαίσιο 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 συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Καράλη, 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 
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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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 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 του Αυγούστου 
2021, 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.  Την υπ΄αριθμ.2964/28-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ27Λ7-4ΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της αρχικής μελέτης, η έγκριση 
του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης του 
θέματος. 

21. Το με Αριθ.Πρωτ.:1810/31.01.2022 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε τη Πράξη 2/2022 Πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ 1 
Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης του θέματος. 
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22. Την υπ΄αριθμ.242/08-02-2022 (ΑΔΑ:6Σ7Ν7Λ7-ΩΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 15-12-
2022. 

23. Την με Αρ.Πρωτ.156652/24-02-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος. 

24. Την από 28-03-2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος. 

25. Το με Αριθ.Πρωτ.: 362713/28-04-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με 
το οποίο υποβλήθηκαν οι μελέτες του συμπληρωματικού αντικειμένου που εγκρίθηκαν με τον 1ο 
Συγκριτικό Πίνακα, δηλαδή συμπλήρωση Προμελέτης Υδραυλικών Έργων (οριοθέτησης και 
διευθέτησης) και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός των μελετών που αφορούν 
τα φράγματα ανάσχεσης, εμπρόθεσμα (σε ένα μήνα κατόπιν τη αντίστοιχής εντολής με 
Αριθ.Πρωτ.: 256136/28-03-2022). 

26. Την από 27-05-2022 υποβολή της Μ.Π.Ε. στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και την με 
Αρ.Πρωτ.:511784/06-06-2022 υποβολή ενός τεύχους της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ενός 
τεύχους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

27. Το με Αρ.Πρωτ.: 88026/20-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για χορήγηση επιπλέον αντιγράφων. 

28. Το με Αρ.Πρωτ.: 749900/02-08-2022 έγγραφό μας με το οποίο αποστείλαμε τα ζητούμενα 
αντίγραφα. 

29. Το με Αριθ.Πρωτ.: 739812/29-07-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με 
το οποίο υποβλήθηκαν οι μελέτες για τα φράγματα ανάσχεσης, δηλαδή Τοπογραφική Μελέτη, 
Υδραυλική Προμελέτη, Γεωλογική Μελέτη και Περιβαλλοντική Μελέτη, εμπρόθεσμα. (σε ένα 
μήνα κατόπιν τη αντίστοιχής εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 633596/04-07-2022). 

30. Το με Αρ.Πρωτ.: 770417/08-08-2022 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο υποβλήθηκε φάκελος 
εξαίρεσης από περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα φράγματα ανάσχεσης. 

31. Την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/83032/5670/19-09-2022 (ΑΔΑ:6ΟΨΕ4653Π8-ΤΝΛ) απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία αποφασίζεται η εξαίρεση από την 
τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα φράγματα ανάσχεσης. 

32. Το με Αρ.Πρωτ.: 102834/20-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάζει τη Μ.Π.Ε. για 
απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς. 

33. Η με Αρ.Πρωτ.:914170/23-09-2022 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

34. Το άρθρο 189 του Ν.4412/2016. 

35. Το άρθρο 40 του Ν.4735 /2020. 
 

Επειδή 
1. Η Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη των φραγμάτων 

ανάσχεσης και των Γεωλογικών Μελετών, συντάχθηκαν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές, στην κείμενη νομοθεσία και στις συναφείς 
Υπουργικές Αποφάσεις για έργα παρόμοιας φύσης και πληρούν τον σκοπό για τον οποίο 
συντάχθηκαν. 

2. Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων υπέβαλε τις ανωτέρω μελέτες εμπρόθεσμα και 
σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. 

3. Η Υπηρεσία, μετά από τον έλεγχο τους, συμφωνεί με τις υποβληθείσες μελέτες. 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4735/2020, η Οικονομική 
Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της 
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης, Υδραυλικής Προμελέτης, Περιβαλλοντικής Μελέτης των 
φραγμάτων ανάσχεσης και των Γεωλογικών Μελετών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ», όπως 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/189
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από την ανάδοχη ένωση οικονομικών φορέων, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν αρμόδια από την Υπηρεσία μας. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης, Υδραυλικής Προμελέτης, Περιβαλλοντικής Μελέτης των 
φραγμάτων ανάσχεσης και των Γεωλογικών Μελετών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ», όπως 
συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από την ανάδοχη ένωση οικονομικών φορέων, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν αρμόδια από την Υπηρεσία μας. 

 

• Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  
απέχουν από την ψηφοφορία. 

• Το τακτικό  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος  απέχει από την 
ψηφοφορία. 

• Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για μελέτη, τη διαδικασία ανάθεσης της 
οποίας (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης) είχαμε καταψηφίσει. Ανεξάρτητα, όμως, 
από αυτό και δεδομένου ότι πρόκειται για έργο αντιπλημμυρικής προστασίας με σημαντική και 
την οικολογική του διάσταση, το οποίο έχουν ανάγκη τα λαϊκά στρώματα, είχαμε δηλώσει ότι θα 
παρακολουθήσουμε την πορεία του εν λόγω έργου. Στο πλαίσιο αυτό  ψηφίσαμε «λευκό» κατά 
τη λήψη της υπ’ αριθ. 1475/6.7.21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 
Τοπογραφικής Μελέτης.   Στην προκείμενη περίπτωση η Διοίκηση καλεί το σώμα να εγκρίνει 
τρεις μελέτες χωρίς να τις έχει επισυνάψει προς αυτό. Πρόκειται  για την Υδραυλική Προμελέτη, 
την Περιβαλλοντική Μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης και τις συναφείς Γεωλογικές Μελέτες!  
Επίσης, εισήγηση της Υπηρεσίας επί του περιεχομένου των μελετών δεν υφίσταται καθώς αυτή 
επέχει θέση οιονεί  διαβιβαστικού μελετών, πλην αγνώστων καθώς δεν έχουν επισυναφθεί. Θα 
καταψηφίσουμε» 

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

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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