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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 63 538 

           213 20 63 776 
  

Συνεδρίαση 33η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 924/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 285277 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 7-5-
2020 (και σε ορθή επανάληψη 285328/7-5-20). 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 

Θέμα 11
ο  

Έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης καθώς και των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης 
«ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», 
συμβατικής δαπάνης 277.716,70 € με ΦΠΑ, συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ,  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Κουρή Μαρία 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Γερακάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Την υπ’ αρίθ. 37419/13479//8-5-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018). 

4. Τον Ν.3316//05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.175292/29-12-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ 
με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. 
ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 340210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», του οποίου η μελέτη του θέματος αποτελoύσε το υποέργο 1. 

7. Την υπ’αριθμ.1953/2013 (49η Συνεδρίαση /23-09-2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην σύμπραξη: «1) Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., 3) 
ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 5) ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». 

8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της μελέτης. 
9. Το από 15/12/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 277.716,70 € με το Φ.Π.Α. 
10. Την υπ’ αριθμ. 1728/2015 (48η Συνεδρίαση /06-08-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία  εγκρίθηκε η παράταση της μελέτης του θέματος. 
11. Την με αρ. πρωτ. 167646/25-09-2015 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος  
12. Ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συντάχθηκαν εμπρόθεσμα οι προμελέτες καθώς 

και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) η οποία και διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 
189079/6-11-2015 έγγραφο στην Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, προκειμένου αυτή να προβεί στην έκδοση της Απόφασης Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

13. Το με αρ. πρωτ. 14812/1039 / 30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στις αρμόδιες υπηρεσίες για διαβίβαση απόψεων και 
γνωμοδοτήσεων. 

14. Την υπ’ αριθ. 239/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η  
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 14-1-2017. 

15. Την με αρ. πρωτ. 36470/29-02-2016 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.3644/31-3-2016 Απόφαση της Ειδ. Γραμματέας της Ειδ. Γραμμ. Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την 
οποία ανακλήθηκε η Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 340210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». 

17. Την υπ’ αριθ. 3081/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η  
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 14-1-2018. 

18. Την με αρ. πρωτ. 16636/24-01-2017 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

19. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 44048/13-4-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
την οποία  η μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 (ΣΑΜ 075). 

20. Tην υπ’ αριθ. 3368/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η  
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 14-1-2019 

21. Την με αρ. πρωτ. 9606/17-01-2018 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

22. Tην υπ’ αριθ. 3889/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε η  συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. 
ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» μέχρι τις 14-9-2019 

23. Tην με αρ. πρωτ. 16255/29-01-2019 απόφαση εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 
μελέτης. 

24. Με την υπ’ αριθ. 2384/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε η  συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. 
ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» μέχρι τις 14-5-2020. 
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25. Με την με αρ. πρωτ. 669508/25-10-2019 απόφαση εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα 
της μελέτης. 

26. Με την με αρ. πρωτ. 82071/3724/6-9-2019 Απόφαση εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του 
έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αίγινας» 

27. Την υπ’ αριθμ. 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2020» 

28. Με την από 14-4-2020 αίτηση ο εκπρόσωπος των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων αιτήθηκε 
παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι τις 
14-12-2020, για την έγκριση των προμελετών καθώς και την εκπόνηση των υπολειπόμενων 
σταδίων της μελέτης (Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη ΣΑΥ-
ΦΑΥ, Έγκριση συνολικής μελέτης). 

29. Την υπ. αριθμ. 278717/5-5-20 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η προμελέτη του 
θέματος 

30. Την με αρ. πρωτ. 281031/06-05-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων εισήγηση 
προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για την χορήγηση παράτασης 
κατά επτά (7) μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης του θέματος και των 
τμηματικών προθεσμιών 

31. Την με αρ. πρωτ. 283745/07-05-2020 εισήγηση του προϊσταμένου τμήματος Υδραυλικών Έργων – 
Λιμενικών Έργων με θέμα «Έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης καθώς και των 
τμηματικών προθεσμιών της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. 
ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»» 
 

ΕΠΕΙΔΗ  
 

1. Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την διαχείριση των λυμάτων του 
οικισμού Αίγινας του Δήμου Αίγινας, ο οποίος εμπίπτει στη Γ’ προτεραιότητα οικισμών άνω των 
2.000 κατοίκων. Στις μελέτες περιλαμβάνεται η Μ.Π.Ε., η οριστική μελέτη του κεντρικού συλλεκτήρα 
λυμάτων, και των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης καθώς και η προμελέτη της ΕΕΛ.  

2. Μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης του θέματος με την έκδοση 
της σχετικής απόφασης (ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: 9Ν8ΖΜOΡ1Κ-ΛΡΣ) και η απόφαση έγκρισης των 
προμελετών. 

3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2384/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της με αρ. πρωτ. 
669508/25-10-2019 απόφασης έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος, η προθεσμία 
εκτέλεσης της μελέτης είναι μέχρι την 14-5-2019 και οι τμηματικές προθεσμίες των υπολειπόμενων 
σταδίων της μελέτης ως ακολούθως: 

a. Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι 29-03-2020. 
b. Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι 29-03-2020. 
c. Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι 29-03-2020. 
d. Έγκριση συνολικής μελέτης ολοκλήρωση μέχρι 14-5-2020. 

4. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι απαραίτητη η σύνταξη οριστικής στατικής 
και Η/Μ μελέτης για την κατασκευή των αντλιοστασίων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
λειτουργικότητα του δικτύου, δεδομένου ότι στην σύμβαση προβλέπεται μόνο η σύνταξη 
προμελέτης. 

5. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική και οικονομική άποψη, να διαχωριστούν 
από την αρχική σύμβαση και κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, 
καθώς στόχος της σύμβασης είναι η μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης 
ακαθάρτων.   

6. Κρίνεται επίσης, από οικονομοτεχνικής άποψης, ορθή η ένταξη στο παρόν μελετητικό αντικείμενο 
και των υπολοίπων οικισμών (Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι και Κοντός) που μπορεί να 
εξυπηρετήσει τόσο το υπό μελέτη αποχετευτικό δίκτυο όσο και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων στην θέση Λυγέα. 

7. Η απαγόρευση μετακινήσεων για την καταπολέμησητου COVID-19 δεν επέτρεψε την επιτόπου 
πρόσβαση στην Νήσο Αίγινα για την λήψη στοιχείων για τον έλεγχο της μελέτης 

8. Με την από  14-4-2020 αίτηση ο εκπρόσωπος των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων αιτήθηκε 
εμπρόθεσμα παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» κατά επτά (7) 
μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-12-2020, για την έγκριση των προμελετών καθώς και την εκπόνηση των 
υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης (Οριστική μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ, 
Έγκριση συνολικής μελέτης). 

9. Με την με αρ. πρωτ. 281031/06-05-2020 εισήγηση η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων εισηγείται 
προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής την χορήγηση παράτασης επτά 
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(7) μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης του θέματος και των τμηματικών 
προθεσμιών 

10. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για την 
χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος 

11. Σύμφωνα με το άρθρο 376, παρ. 8 του Ν. 4412/2016,  οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
184 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το ν. 
3316/2005 (Α΄ 42), πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. 

12. Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμπραττόντων 
μελετητικών γραφείων, και εκ ως τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 184, παρ. 3  του Ν. 4412/2016. 

13. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης. 

14. Με την με αρ. πρωτ. 283745/07-05-2020 εισήγηση ο προϊστάμενος του τμήματος Υδραυλικών 
Έργων – Λιμενικών Έργων εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης 
καθώς και των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης του θέματος. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1. Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συμπραττόντων 
μελετητικών γραφείων: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», αρχικά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-07-2020, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η 
έκδοση απόφασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.  

2. Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως: 

 Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι 29-5-2020. 

 Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι 29-5-2020. 

 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι 29-5-2020. 

 Έγκριση συνολικής μελέτης ολοκλήρωση μέχρι 14-7-2020 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
3. Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συμπραττόντων 
μελετητικών γραφείων: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», αρχικά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-07-2020, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η 
έκδοση απόφασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως: 

 Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι 29-5-2020. 

 Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι 29-5-2020. 

 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι 29-5-2020. 

 Έγκριση συνολικής μελέτης ολοκλήρωση μέχρι 14-7-2020 

 

     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

 Τα μέλη 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος  
 Μεθυμάκη Άννα 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Χρονοπούλου Νίκη 
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