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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2441/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 66ο  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», συμβατικής αμοιβής 115.506,00 
ευρώ (με απρόβλεπτα και  ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

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

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

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 Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. 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, 

3. Της υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018), 

4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), και ειδικότερα το άρθρο 184 του νόμου «Προθεσμίες 
– Χρονοδιάγραμμα» 

Και έχοντας υπόψη:  
1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.06.015 του 

ειδικού φορέα 06.072). 
2. Τη σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης που υπογράφτηκε στις 23-05-2019  μεταξύ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.– 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΑΔΑΜ:19SYMV005017013 2019-5-28). 

3. Τη συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, που ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 24-05-2021. 

4. Τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, που  ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες. 

5. Την υπ΄αριθ.πρωτ.274359/10-6-2019 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ ΔΕΑΠ, με 
την οποία εγκρίθηκε το  χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. 

6. Την υπ΄αρ.πρωτ.314525/24-6-2019 Εντολή του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ ΔΕΑΠ, για την 
έναρξη των εργασιών τοπογραφικών εργασιών. 

7. Την από 09/09/2019 επιστολή του εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών, με την 
οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, η υδρολογική μελέτη και η γεωλογική μελέτη (αρ.πρωτ.517193/9-9-
19/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

8. Την από 24/09/2019 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, 
εμπρόθεσμα, η τοπογραφική αποτύπωση (αρ.πρωτ.563947/24-9-19/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

9. Την υπ΄αρ.πρωτ.659901/23-10-2019  Εντολή του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ ΔΕΑΠ,  για 
την έναρξη των γεωτεχνικών εργασιών. 

10. Την υπ΄αρ.πρωτ.872988/31-12-2019 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών /ΔΕΑΠ, με 
την οποία εγκρίθηκαν: α) η Υδρολογική Μελέτη, β) η Γεωλογική Μελέτη και γ) η Τοπογραφική Μελέτη  
(ΑΔΑ:ΨΒ8Β7Λ7-ΨΟΘ). 

11. Την υπ΄αρ.πρωτ.873391/31-12-2019 Εντολή του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών /ΔΕΑΠ, για 
την εκπόνηση των επόμενων σταδίων της μελέτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ήτοι 
την εκπόνηση: α) της Τροποποίησης - Επικαιροποίησης Προμελέτης Έργων και β) της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

12. Την από 24/02/2020 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, η γεωτεχνική 
μελέτη (αρ.πρωτ.154431/24-2-20/ΔΕΑΠ/ΠΑ), η οποία εγκρίθηκε  με την υπ΄αρ.πρωτ.788318/15-10-
2020 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ (ΑΔΑ:9Υ9Ρ7Λ7-803). 

13. Την υπ΄αρ.900/05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ7Ξ87Λ7-ΧΑ5), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά πέντε 
(5) μήνες και επτά (7) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/10/2021. 
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14. Την υπ΄αρ.πρωτ.374495/05-06-2020 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών/ΔΕΑΠ, με 
την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης (ΑΔΑ: Ω34Θ7Λ7-
ΜΛΥ). 

15. Την από 14/08/2020 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, 
εμπρόθεσμα, η προμελέτη των έργων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(αρ.πρωτ.595296/14-8-20/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

16. Το υπ΄αρ.πρωτ.905350/23-11-2020/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με το 
οποίο ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα καθ΄ ύψος μετατόπισης του αγωγού φυσικού αερίου 
υψηλής πίεσης (κλάδος Κερατσινίου) που διέρχεται εγκάρσια του ρ. Μαύρης Ώρας. 

17. Την υπ΄αρ.πρωτ.133781/15-12-2020 απαντητική επιστολή της ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία ενημέρωσε 
την Υπηρεσία ότι είναι εφικτή η αιτούμενη μετατόπιση, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική 
επιστολή (αρ.πρωτ.972153 /16-12-20/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

18. Το υπ΄αρ.πρωτ.986259/21-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, με το 
οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο - κατόπιν της ως άνω θετικής ανταπόκρισης της ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την 
μετατόπιση του υφιστάμενου αγωγού της -, να τροποποιήσει, αναλόγως, την προμελέτη των έργων 
διευθέτησης και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να τις επανυποβάλλει, εντός προθεσμίας 
45 ημερών. 

19. Την από 02/02/2021 επιστολή του αναδόχου, με την οποία επανυποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, 
εμπρόθεσμα, η προμελέτη των έργων διευθέτησης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(αρ.πρωτ.85806/2-2-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

20. Την από 30/03/2021 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, σε ένα 
(1) επιπλέον αντίγραφο, η προμελέτη των έργων διευθέτησης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (αρ.πρωτ.247118/30-3-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

21. Το υπ΄αρ.πρωτ.282154/09-04-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ένα 
θεωρημένο αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για έλεγχο και τις περαιτέρω 
ενέργειες για την έγκρισή της και την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. 

22. Το υπ΄αρ.πρωτ.61014/25-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. στους αρμόδιους 
φορείς,  για γνωμοδότηση. (αρ.πρωτ.415438/25-5-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ) 

23. Το υπ΄αρ.πρωτ.418783/26-05-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περ. Αττικής, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στην Εφημερίδα «ΘΡΙΑΣΙΟ» ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού και δημόσια 
διαβούλευση (αρ.πρωτ.418799/26-5-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ), η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας 
με αρ.4162 της 27ης/05/2021. 

24. Το υπ΄αρ.πρωτ.418964/26-05-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περ. Αττικής προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, με το οποίο ζητήθηκε η γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ, σύμφωνα 
με το έντυπο Δ11. 

25. Τo υπ΄αρ.πρωτ.61802/27-05-21 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στο Δασαρχείο Αιγάλεω. 

26. Το υπ΄αρ.πρωτ.261398/08-06-21 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9) του Υπ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού /Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, στο οποίο αναφέρει ότι δεν δύναται να γνωμοδοτήσει  επί 
της διαβιβασθείσας ΜΠΕ διότι δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας. 

27. Το υπ΄αρ.πρωτ.256359/16-06-21 έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού /Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος, με την προϋπόθεση 
να τηρηθούν μια σειρά από Περιβαλλοντικούς Όρους, αναφέροντας ότι από την υλοποίησή του δεν 
επηρεάζονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενα μνημεία ή ορατές αρχαιότητες 
αρμοδιότητάς τους. 

28. Το υπ΄αρ.πρωτ.Φ.902/622/558236/16-06-21 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο οποίο 
αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου. 

29. Το υπ΄αρ.πρωτ.81157/06-07-2021 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων (Δ9), με το οποίο 
η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση 
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των έργων που περιλαμβάνονται στη Μ.Π.Ε., με τους όρους – προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 4 του σχετικού εντύπου (αρ.πρωτ. 560383/6-7-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

30. Το υπ΄αρ.πρωτ.81675/7-7-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω, με το οποίο ζητήθηκε να 
υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία στη Μ.Π.Ε., που αφορούν στις δασικές εκτάσεις των ρεμάτων 
(αρ.πρωτ.564599/7-7-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

31. Το υπ΄αρ.πρωτ.576999/09-07-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών της 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο να προβεί στις 
συμπληρώσεις της μελέτης. 

32. Την από 14/07/2021 αίτηση του αναδόχου (αρ.πρωτ.590038/14-7-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ), με την οποία 
υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία (2 σχέδια με τίτλο ΔΑΣΜΩ και ΔΑΣΔ και  Πίνακα 
συντεταγμένων πολυγωνικής δασικών εκτάσεων), που ζητήθηκαν από το Δασαρχείο Αιγάλεω. 

33. Το υπ΄αρ.613749/21-07-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, 
με το οποίο διαβιβάστηκαν στο Δασαρχείο Αιγάλεω, θεωρημένα, τα ανωτέρω συμπληρωματικά 
στοιχεία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

34. Τo υπ΄αρ.πρωτ.653878/02-08-21 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α., με το οποίο 
διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης 
Αττικής η θετική γνωμοδότηση του Δήμου Ασπροπύργου επί της ΜΠΕ, ήτοι το υπ΄αρ.πρωτ.14544/29-
07-2021 Έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού (Δ11), με συνημμένη την υπ΄αρ.14/2021 
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: Ω3ΘΦΩΨΝ-2Ο1) και την υπ΄αρ.132/2021 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ασπροπύργου (ΑΔΑ: 9ΒΛ5ΩΨΝ-ΝΔΤ). 

35. Την υπ΄αρ.πρωτ.804924/28-09-2021 Εισήγηση της Δνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, επί 
της ΜΠΕ, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α. 

36. Το υπ΄αρ.πρωτ.131504/23-10-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω προς τη Δνση Δασών Δυτικής 
Αττικής, με το οποίο το Δασαρχείο γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ, και ειδικότερα κατά το μέρος 
που αφορά δασικές εκτάσεις, συνολικού εμβαδού 45.110,90 τετρ. μέτρων (αρ.πρωτ.893957/23-10-
21/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

37. Την υπ’αρ.2417/26-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 

ΩΓΨ67Λ7-ΚΕΗ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, κατά 
δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/10/2022.  

38. Την υπ΄αρ.156/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α., με την οποία το Π.Σ. γνωμοδότησε 
θετικά επί της ΜΠΕ, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι  Περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται 
στην Εισήγηση της Δνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (αρ.πρωτ.902664/26-10-
2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

39. Το υπ΄αρ.πρωτ.900829/26-10-2021 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Περιφερειακού 
Συμβουλίου (Δ10), με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος, με τις προϋποθέσεις που 
περιλαμβάνονται στην υπ΄αρ.156/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.. 

40. Την υπ΄αρ.πρωτ.945016/09-11-2021 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών της Δ/νσης 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α. (ΑΔΑ: ΨΒ4Ο7Λ7-Λ3Μ), με την οποία εγκρίθηκε το 
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. 

41. Το υπ΄αρ.πρωτ.12338/02-02-22 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θετική άποψη επί της ΜΠΕ, προτείνοντας μια σειρά από 
Περιβαλλοντικούς Όρους και προϋποθέσεις και με την παράκληση η Δνση Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασμού να αποστείλει την ΑΕΠΟ (που θα εκδοθεί) στο Δασαρχείο Αιγάλεω για τις 
ενέργειές του σε εκτέλεση των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας. 

42. Την υπ΄αρ.πρωτ.30867/09-03-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 9ΘΩΨΟΡ1Κ-35Γ) με θέμα: «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του έργου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
για τη διευθέτηση των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Θριασίου Πεδίου που βρίσκεται εντός 
των ορίων του Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (αρ.πρωτ.200077/9-3-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

43. Την υπ΄αρ.615/22-03-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΔΔΜ7Λ7-41Θ), με την 
οποία εγκρίθηκαν τα στάδια της μελέτης: α) Τροποποίηση - Επικαιροποίηση Προμελέτης Έργων  και 
β) Μ.Π.Ε.  (ΑΠ.269017/31-3-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 
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44. Το υπ΄αρ.πρωτ.279658/1-4-2022 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών της Δ/νσης 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το οποίο δόθηκε εντολή για την εκπόνηση των επόμενων 
σταδίων της μελέτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ήτοι την εκπόνηση: i) της 
Οριστικής μελέτης των Υδραυλικών Έργων (κατηγορία μελέτης 13) και ii) της Μελέτης Οριοθέτησης 
των ρεμάτων (κατηγορία μελέτης 13). 

45. Την από 28/6/2022 επιστολή του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στην Υπηρεσία 
η οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης και η μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων 
(αρ.πρωτ.609075/28-6-22/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

46. Το υπ΄αρ.πρωτ.793373/18-8-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ένα 
θεωρημένο αντίγραφο της Μελέτης Οριοθέτησης, για έλεγχο και τη συνέχιση της διαδικασίας για την 
έκδοση της πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν.4258/2014, όπως ισχύει. 

47. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, που είναι η εκπόνηση της  Υδραυλικής Μελέτης και των 
αναγκαίων Υποστηρικτικών Μελετών (Περιβαλλοντικών, Τοπογραφικών, Γεωλογικών, Γεωτεχνικών) 
για την τμηματική οριοθέτηση με έργα διευθέτησης των ρεμάτων  της Μαύρης Ώρας, σε μήκος περί 
τα 1,6χλμ, και των Διυλιστηρίων, σε μήκος περί τα 3,0χλμ, του Ανατολικού Θριασίου Πεδίου, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπερχειλίσεις που εμφανίζουν τα ρέματα, με τις δυσμενείς συνέπειες 
για τις περιοχές που διέρχονται. 

48. Τους  κύριους στόχους της μελέτης, που  είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με μείωση 
των κινδύνων από πλημμύρες, η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης 
περιοχής με τη βελτίωση των συνθηκών ροής, και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων 
φερτών υλικών, και η προστασία των ρεμάτων μέσω της οριοθέτησής τους. 

49. Τη διάρθρωση της μελέτης, που αποτελείται από τις εξής επί μέρους μελέτες: 
• Μελέτη Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13), που περιλαμβάνει: Υδρολογική μελέτη, 

Επικαιροποίηση της Προμελέτης με τροποποίηση των έργων διευθέτησης, Οριστική Μελέτη 
έργων Διευθέτησης, Μελέτη Οριοθέτησης, Τεύχη Δημοπράτησης, Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & 
Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ). 

• Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία μελέτης 16), που περιλαμβάνει: Τοπογραφικές εργασίες και 
Κτηματογραφική Μελέτη 

• Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 20), 
• Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 21), 
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27), 

50. Τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης, ως ακολούθως: 
• Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο, ελεγχθεί και εγκριθεί από την 

Υπηρεσία μας, οι παρακάτω επί μέρους μελέτες: α) τοπογραφική αποτύπωση, β) υδρολογική 
μελέτη, γ) γεωλογική μελέτη (οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.872988/31-12-2019 Απόφαση 
του Τμ. Προγράμματος & Μελετών/Δ.Ε.Α.Π.), δ) γεωτεχνική μελέτη (η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ΄αρ.788318/15-10-2020 Απόφαση του Τμ. Προγράμματος & Μελετών/Δ.Ε.Α.Π.), ε) 
Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της Προμελέτης των Έργων και στ)  Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.615/22-03-2022 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α.) 

• Επίσης, έχουν υποβληθεί, εμπρόθεσμα, οι παρακάτω επί μέρους μελέτες: ζ) Οριστική μελέτη των 

έργων διευθέτησης,η οποία βρίσκεται σε φάση τελικού ελέγχου από την Υπηρεσία, και η) Μελέτη 

Οριοθέτησης, η οποία έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την υπηρεσία και έχει διαβιβαστεί στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το 
υπ΄αρ.793373/18-8-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο, για τον τελικό έλεγχό της και τη συνέχιση της 
διαδικασίας για την έκδοση πράξης επικύρωσης καθορισμού των οριογραμμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4258/2014, όπως ισχύει. 

• Οι ως άνω εκπονούμενες μελέτες, α) έως η), αποτελούν ποσοστό  περίπου 85% του συνολικού 
οικονομικού αντικειμένου. 

• Τα στάδια της μελέτης, που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, είναι: 1) η 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, 2) η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και 3) η εκπόνηση της κτηματογραφικής μελέτης, τα 
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οποία αντιστοιχούν σε συνολικό μελετητικό αντικείμενο χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός και 
συνολικής χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. 

51. Το γεγονός ότι: 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων της μελέτης είναι: α) η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης με την έκδοση της πράξης επικύρωσης του καθορισμού 
των οριογραμμών, από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.4258/2014, όπως ισχύει, και β) η έγκριση των προηγούμενων σταδίων της μελέτης: Οριστική 
Μελέτη των Έργων και  Μελέτη Οριοθέτησης, μετά την έκδοση της πράξης επικύρωσης του 
καθορισμού των οριογραμμών, με την έκδοση σχετικής Απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 
Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της μελέτης, η Προμελέτη των Έργων και η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) προβλέπονταν να έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31/12/2021, 
ώστε να ακολουθήσει εντολή στον ανάδοχο για την έναρξη των επόμενων σταδίων της μελέτης, 
μελετητικής χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών 
(περιλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου για έλεγχο, εγκρίσεις των μελετών και έκδοση πράξης 
επικύρωσης των οριογραμμών σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν.4258/14),  ήτοι μέχρι τις 
31/10/2022. 

• Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτήθηκε για την έγκριση της Μ.Π.Ε. και την έκδοση της 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (σχετική η υπ΄αρ.πρωτ.30867/09-03-2022 Απόφαση της 
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής -
ΑΔΑ: 9ΘΩΨΟΡ1Κ-35Γ), τελικώς τα προηγούμενα στάδια της μελέτης (Τροποποίηση - 
Επικαιροποίηση Προμελέτης Έργων και Μ.Π.Ε.) εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.615/22-03-2022 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΔΔΜ7Λ7-41Θ) και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για 
την εκπόνηση των επόμενων σταδίων της μελέτης (Οριστική μελέτη των Έργων και Μελέτη 
Οριοθέτησης), με το υπ΄αρ.πρωτ.279658/1-4-2022 έγγραφο του Τμήματος Προγράμματος & 
Μελετών της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, δηλαδή με καθυστέρηση τεσσάρων (4) 
μηνών, από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εν λόγω σταδίων της μελέτης, σύμφωνα 
με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της μελέτης. 

• Επιπλέον, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή, εκ μέρους του αναδόχου, της μελέτης οριοθέτησης και 
της αποστολής, με το υπ΄αρ.πρωτ.793373/18-8-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας, ενός (1) 
θεωρημένου αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τον έλεγχό της αρμοδίως και την έκδοση της πράξης 
επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών, μέχρι σήμερα, μετά από χρονικό διάστημα δύο 
(2) μηνών, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης και κατά συνέπεια δεν μπορούν να 
εγκριθούν τα σταδία της μελέτης που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

• Προκύπτει ανάγκη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) 
μήνες, δηλαδή  μέχρι  30/4/2023, προκειμένου να περιληφθεί ο επιπλέον χρόνος που απαιτήθηκε 
μέχρι σήμερα για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. και ο χρόνος που αναμένεται να απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση των σταδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλαδή την έκδοση της πράξης επικύρωσης 
του καθορισμού των οριογραμμών από το αρμόδιο όργανο και εν συνεχεία την έγκριση των 
σταδίων (οριστική μελέτη έργων διευθέτησης και μελέτη οριοθέτησης) από την Οικονομική 
Επιτροπή Π.Α., ώστε να δοθεί εντολή για την εκπόνηση των επόμενων και τελευταίων  σταδίων 
της μελέτης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ - ΦΑΥ  και μελέτη κτηματογράφησης), 
συνολικής διάρκειας δύο (2)  μηνών. 

52. Την από 21/09/2022 αίτηση του αναδόχου (αρ.πρωτ.904487/21-09-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ), με τη οποία ο 
ανάδοχος ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, 
δηλαδή μέχρι τις 30-04-2023. 

53. Την υπ΄αρ.πρωτ.1037430/19-10-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ Εισήγηση του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών 
για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, 
δηλαδή μέχρι τις 30-04-2023, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό 
μελετητικό χρόνο, για τους παραπάνω λόγους. 
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Και Επειδή : 
1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 
184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα. 

2. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016: «…. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο 
έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο 
ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, …. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία 
μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. ….». Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3 του 
ίδιου άρθρου του νόμου: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα 
από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, …». 

3. Για την έναρξη των επόμενων σταδίων της μελέτης απαιτείται: α) η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
οριοθέτησης με την έκδοση της πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών, από το 
αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4258/2014, όπως ισχύει, και β) η  
έγκριση των προηγούμενων σταδίων της μελέτης, ήτοι της Οριστικής Μελέτης των Έργων και της 
Μελέτης Οριοθέτησης, μετά την έκδοση της πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών, 
με την έκδοση σχετικής Απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 176 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. H αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
οφείλεται κυρίως στη μεγάλη καθυστέρηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από 
τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
αποτέλεσμα να μετατεθούν τα χρονικά σημεία έναρξης των επόμενων σταδίων της μελέτης, κατά 
τέσσερεις (4) μήνες, ενώ επιπλέον καθυστέρηση προβλέπεται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
μελέτης οριοθέτησης, με την έκδοση της σχετικής πράξης επικύρωσης του καθορισμού των 
οριογραμμών. 

5. 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. 

6. Δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι ένας (1) 
μήνας. 

7. Ο ανάδοχος δικαιούται παράταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 184 του 
Ν.4412/2016, διότι έχουν μετατεθεί τα χρονικά σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης των 
επόμενων σταδίων της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητά του. 

8. Ο ανάδοχος με την από 21/09/2022 αίτησή του (αρ.πρωτ.904487/21-9-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ), έχει ζητήσει, 
εμπρόθεσμα, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, για 
τους παραπάνω λόγους. 

9. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών, κρίνεται επαρκής και 
εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι  30/04/2023, η οποία αφορά στον 
επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», 
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αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι  30/04/2023, η οποία αφορά στον 
επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, διότι υπήρξε από το έτος 2021 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση της ΜΠΕ, που συμπαρασύρει την ολοκλήρωση της 
Μελέτης ενός κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου». 

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

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση.  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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