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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.  2447/2022 
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 72ο  
Έγκριση ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ στο πλαίσιο εκπόνησης της 
Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗΣ» 
αναδόχου σύμπραξης των γραφείων μελετών «Κ. ΣΤΑΜΟΣ και ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» και 
«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 στον κ Καλογερόπουλο, ο  οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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. Το άρθρο 8 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). 

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. 

6. Το  άρθρο 176 του Ν. 3852/20210, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 
 

Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία: 
1. Με την από 23/02/2022 σύμβαση ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη 

των γραφείων μελετών «Κ. ΣΤΑΜΟΣ και ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» και «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», που εκπροσωπείται νομίμως από τον ΣΤΑΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με τη 
συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 23/02/2024, και συμβατική αξία 
49.450,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Με την με αρ. πρωτ. 218118/15-3-2022 (ΑΔΑ Ω2ΙΗ7Λ7-ΘΣΕ) απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος.  

3. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 350757/20-4-2022 έγγραφο, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την 
Τοπογραφική και της Υδρολογική Μελέτη της μελέτης του θέματος. 

4. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 395172/9-5-2022 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την 
Γεωλογική Μελέτη της μελέτης του θέματος. 

 
Συνοπτική περιγραφή συμβατικού αντικειμένου της μελέτης 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός, σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης των 
απαιτούμενων έργων οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Ευρυάλης. Το μήκος έργων της 
παρούσας μελέτης προσδιορίστηκε σε 454μ. Το ρέμα έχει λεκάνη απορροής περί τα 398.012τμ. 
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής 
επί μέρους μελετών: 

• Υδραυλική μελέτη, αποτελούμενη από: 
o Υδρολογική μελέτη, με υπολογισμό πλημμυρικών παροχών και έλεγχο των 

υφιστάμενων διευθετήσεων (αποδεκτών). 
o Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης για τον καθορισμό των συντεταγμένων των 

οριογραμμών του ρέματος. 
o Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης. 
o Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ, μετά το στάδιο της Οριστικής 

μελέτης. 
▪ Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ για έκδοση ΑΕΠΟ. 
▪ Τοπογραφική μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης. 
▪ Γεωλογική μελέτη στην περιοχή του ρέματος της παρούσας μελέτης. 
▪ Γεωτεχνική μελέτη σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. 

 
Και επειδή: 

1. Για την ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ και την ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε με τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του κατά την εκπόνησή τους, τις παρέδωσε εμπρόθεσμα, ποιοτικά 
και ποσοτικά επαρκώς. 

2. Για την ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε με τις συμβατικές υποχρεώσεις 
του κατά την εκπόνησή της, την παρέδωσε εμπρόθεσμα, ποιοτικά και ποσοτικά επαρκώς. 
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3. Κατά την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές, κανονισμοί και 
τεχνικές οδηγίες που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξής τους. 

4. Με το με αρ. πρωτ. 572608/20-6-22 έγγραφο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε την 
έγκριση της τοπογραφικής , υδρολογικής και γεωλογικής μελέτης 

5. Με το  με αρ. πρωτ. 577405/21-6-22 έγγραφο ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκε στην Οικονομική 
Επιτροπή Π.Α.  η ανωτέρω (572608/20-6-22) εισήγηση της Δ.Υ. και συμπεριλήφθηκε στην 
ημερήσια Διάταξη της 29ης Συνεδρίασης . Το θέμα απεσύρθη προκειμένου η Υπηρεσία να 
προβεί σε διερεύνηση για τη σύμφωνη γνώμη του Δ. Γλυφάδας και του Δ. Ελληνικού – 
Αργυρούπολης ως προς το διοικητικό όριο των δύο δήμων.  

6. Η Δ/νουσα υπηρεσία προέβη σε διερεύνηση για τη σύμφωνη γνώμη του Δ. Γλυφάδας και του 
Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης ως προς το διοικητικό όριο των δύο δήμων που είναι η 
ιστορική κοίτη του ρέματος Ευρυάλης η οποία διαφέρει από τη σημερινή κοίτη. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, της ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ και της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ στο πλαίσιο 
εκπόνησης της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΥΑΛΗΣ» αναδόχου σύμπραξης των γραφείων μελετών «Κ. ΣΤΑΜΟΣ και ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» και «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, της ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ και της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ στο πλαίσιο 
εκπόνησης της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΥΑΛΗΣ» αναδόχου σύμπραξης των γραφείων μελετών «Κ. ΣΤΑΜΟΣ και ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» και «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ». 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 

από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ. Η παραλαβή και οι εγκρίσεις μελετών 
μεταφέρθηκαν με νομοθετική διάταξη ως αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Α., 
υποβαθμίζοντας το ρόλο και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου του οποίου θα έπρεπε να 
αποτελούν αρμοδιότητα.».  

➢ 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: «Δεν έχουμε λάβει την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αν και τη ζητήσαμε με 

e-mail. Θα ψηφίσουμε «λευκό» σε αναμονή ολοκλήρωσης της συνολικής μελέτης ώστε να 

τοποθετηθούμε στο τελικό, ενιαίο περιεχόμενό της.» 

➢ 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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