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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.  2444/2022 
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 69ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» και της συμφωνίας – πλαίσιο 
της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & 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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο, ο  οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
3. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

4. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και 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. 

5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με 
αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία: 

1. Η συμφωνία – πλαίσιο της μελέτης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΑΔΑΜ: 
18SYMV003664581) υπογράφηκε στις 10-9-2018 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», 
με προθεσμία έως τις 10-9-2021. 

2. Το από 2-5-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης (1η Ε.Σ.) για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» (ΑΔΑΜ: 19SYMV004913443) στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας – πλαίσιο, με 
προθεσμία έως τις 3-5-2021.   

3. Με την με αρ. πρωτ. 238462/30-5-2019 (ΑΔΑ Ω0ΥΞ7Λ7-ΡΗΨ) απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α., εγκρίθηκε το 
από 16-5-2019 χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος, σύμφωνα με το οποίο η 
διάρκεια της 1ης Ε.Σ. ανέρχεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως τις 3-5-
2021. 

4. Στις 29-7-2019 υπεβλήθη εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Υδρολογική Μελέτη (αρ. πρωτ. 
Δ.Τ.Ε.Π.Α. 425046/29-7-2019) η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 498348/2-9-2019 Απόφαση 
της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

5. Στις 3-2-2020 υπεβλήθη εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο α) η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη, β) η 
Προμελέτη Έργων Διευθέτησης, γ) η Μελέτη Οριοθέτησης και δ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 89303/3-2-2020), ενώ - κατόπιν υποδείξεων της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας - στις 2-6-2020 επανυπεβλήθη η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη (αρ. πρωτ. 
Δ.Τ.Ε.Π.Α. 356633/2-6-2020) και στις 22-6-2020 επανυπεβλήθησαν η Προμελέτη Έργων 
Διευθέτησης, η Μελέτη Οριοθέτησης και η Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 421875/22-6-2020). 

6. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 477878/7-7-2020 διαβιβάστηκε η μελέτη οριοθέτησης και έργων 
διευθέτησης στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ενημερωθεί για την ανάγκη υψομετρικής μετατόπισης 
αγωγών. 

7. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 503871/15-7-2020 διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Τ. 2007338128). 

8. Με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 510338/16-7-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε 
η Προμελέτη των Έργων Διευθέτησης της μελέτης του θέματος. 
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9. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 57979/3065/23-7-2020 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 547706/28-7-2020) έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, 
διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 

10. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 570442/4-8-2020 έγγραφο διαβιβάστηκαν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού συμπληρωματικά στοιχεία – 
διευκρινίσεις επί της Μ.Π.Ε. 

11. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 16512/18-9-2020 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 702416/22-9-2020) έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, 
ζητήθηκε η τροποποίηση της μελέτης οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς.  

12. Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου, η Δ.Τ.Ε.Π.Α. ζήτησε με το υπ’ αρ. πρωτ. 749181/6-10-2020 
έγγραφό της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας 
έκδοσης ΑΕΠΟ. 

13. Ο ανάδοχος επανυπέβαλε σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της μελέτης οριοθέτησης & 
έργων διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς κατόπιν των υποδείξεων της ΕΥΔΑΠ με το υπ’ αρ. 
πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 899458/20-11-2020 έγγραφο, τα οποία διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔΑΠ με το υπ’ 
αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 974846/16-12-2020 έγγραφο. 

14. Με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 942653/7-12-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
εγκρίθηκαν η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη της μελέτης του θέματος. 

15. Στις 28-12-2020 εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 
1001955/28-12-2020 έγγραφο για την αναίρεση της προσωρινής αναστολής της διαδικασίας 
έκδοσης ΑΕΠΟ, δεδομένου ότι διευθετήθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει στη χάραξη του 
κλειστού αγωγού διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς. 

16. Με την υπ’ αρ. 515/2-3-2021 (ΑΔΑ ΩΗΨ77Λ7-Ψ6Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 
της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-2-2022, και β) η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-2-2022 για 
την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης 

17. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 32246/14-10-2021 (ΔΤΕΠΑ 128227/14-10-2021) έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η «εν θέματι 
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου βρίσκεται σε αναμονή συλλογής γνωμοδοτήσεων και απόψεων». 

18. Με την υπ’ αρ. 113/1-2-2022 (ΑΔΑ 9ΔΖ67Λ7-Α5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 
της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-11-2022, και β) η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-11-2022 
για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης 

19. Το με αρ. πρωτ. 421953/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το Τμ. 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητήθηκε 
ενημέρωση σχετικά με την πορεία έκδοσης ΑΕΠΟ, δεδομένης της σημαντικής καθυστέρησης της 
διαδικασίας έκδοσής της. 

20. Με το υπ’ αρ. 64930/19-5-2022 έγγραφό του το Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζήτησε εκ νέου, άμεση γνωμοδότηση των αρμόδιων φορέων 
επί της υποβληθείσας ΜΠΕ. 

21. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 951880/3-10-2022 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της 1ης ΕΣ κατά 9 μήνες και ισόχρονη παράταση της Συμφωνίας 
– Πλαίσιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η 1η ΕΣ, ήτοι μέχρι 3-8-2023.  

 
Αιτιολόγηση 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης, 
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,  
3. Το γεγονός ότι η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. είναι απαραίτητη για την οποιαδήποτε εκπόνηση των 

απομενουσών μελετών της Σύμβασης,  
4. Το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Οι προθεσμίες μπορούν να 

παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που 
υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση 
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και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη 
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.». 

5. Το γεγονός ότι αναμένεται η έκδοση της ΑΕΠΟ, και απαιτούνται 5 μήνες για την εκπόνηση των 
μελετών (οριστική μελέτη έργων διευθέτησης, οριστική στατική μελέτη), 1 μήνας για την έγκρισή 
τους, 2 μήνες για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ, και 1 μήνας για την 
έγκρισή τους και την ολοκλήρωση της σύμβασης, συνολικά 9 μήνες.  

6. Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 184 του 
Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται, η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες με 
ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου, ήτοι έως τις 3-11-
2022.  

 
Και επειδή: 
1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 
2. Η παράταση δεν αφορά τον καθαρό μελετητικό χρόνο.  
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
α) την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης 
με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» στα 
πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & 
ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 
τις 3-8-2023, και 
β) την ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» έως τις 3-8-2023 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
α) την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης 
με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» στα 
πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & 
ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 
τις 3-8-2023, και 
β) την ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» έως τις 3-8-2023 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.  

 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, διότι δεν αποδεχόμαστε την υπερβολική 
καθυστέρηση στην έκδοση ΑΕΠΟ, με ευθύνη των εμπλεκομένων τρίτων δημοσίων υπηρεσιών και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Καλούμε την Διοίκηση να παρέμβει αποφασιστικά, ώστε εντός 1 μηνός να 
εκδοθεί η ΑΕΠΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για κρίσιμo ζήτημα αντιπλημμυρικής προστασίας.» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 

παρατήρηση: « Προτείνεται, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, παράταση 9 μηνών, 
μέχρι 3.8.23, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη η οικεία ΑΕΠΟ. Η υπόψη περίπτωση θα αποτελούσε 
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μνημείο αδιαφορίας εκ μέρους Διοίκησης, αν δεν αποτελούσε τη συνήθη τακτική της. Στην 
προκείμενη περίπτωση: 

- Χρειάστηκε να περάσουν 17 μήνες (από 28.12.20 έως 12.5.22) προκειμένου να ενδιαφερθεί η 

πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, με σχετικό έγγραφό της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

για την τύχη της ΜΠΕ και την έκδοση της οικείας ΑΕΠΟ  του έργου, που είναι απαραίτητη για την 

εκπόνηση των μελετών που απομένουν. 

- Να παραμείνει η έκδοση της οικείας ΑΕΠΟ στις ελληνικές καλένδες ήταν η απάντηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

➢ 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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