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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                          
Έγκριση 2ης παράτασης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη απορροής ομβρίων 
υδάτων περιοχής “Τσαλαβούτα” του Δήμου Περιστερίου». 
 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 28/1/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ.  
η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”,   
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020),  
κατόπιν  της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.2577/22-1-2021 πρόσκλησης του Προέδρου  
και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κων., Μπέτσης Β., Κακλαμάνος 
Μ., Μαργανέλης Χρ., 
Aπουσίαζαν τα τακτικά μέλη:  Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ., Πλέστης Αλ.,   
οι οποίοι δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν  νόμιμα, οι κ.κ. Καλλιάφας Αν. 
και Αναγνωστόπουλος Θ.,  αναπληρώθηκαν  από τα αναπληρωματικά μέλη   κ. Γαλάνη-Τζάτζου 
Ευγ. και  κ. Πήττα Ευγενία.  
Ο πρόεδρος εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό   2    θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του   Α/ρχου κ. Λύκου Παν.,                            
 που έχει ως εξής: 
 
 Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σας γνωρίζουμε ότι: 

i. με την υπ’ αριθμ. 1419/22.03.2019 Απόφαση του ΕΦΔ ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: ΩΛΕΔΟΡΕΓ-ΣΞΙ), 
εντάχθηκε η Πράξη «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής “Τσαλαβούτα” του Δήμου 
Περιστερίου στο Ε.Π. 2014-2020 και έλαβε Κωδικό Πράξης στο ΟΠΣ 5041436, 

ii. με την υπ’ αριθμ 128/28.03.2019 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΔΘΩΞ2-ΞΥΕ) 
εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής “Τσαλαβούτα” του Δήμου Περιστερίου», βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 206, παρ. 1 του ν.4555/2018, 

iii. με την υπ’ αριθμ. 129/28.03.2019 Πράξη Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΤΕΘΩΞ2-8ΑΙ) εγκρίθηκε η μελέτη και 
ο τρόπος εκτέλεσης της εν θέματι μελέτης, 

ΑΔΑ: Ψ26ΑΩΞ2-ΛΒΑ



 2
iv. με την υπ’ αριθμ. 2674/24.05.2019 απόφαση του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, διατυπώθηκε θετική γνώμη 

σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής 
“Τσαλαβούτα” του Δήμου Περιστερίου», Α\Α 1 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5041436, 

v. με την υπ’ αριθμ. 2889/07.06.2019 απόφαση του ΕΦΔ ΑΣΔΑ διατυπώθηκε θετική γνώμη που 
αφορά την επικαιροποίηση της 2674/2019 απόφασης,  

vi. με την υπ’ αριθμ. 226/20.06.2019 Πράξη Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΦΦΘΩΞ2-7ΡΨ) εγκρίθηκε η 
επικαιροποίηση της εν θέματι μελέτης,  

vii. με την υπ’ αριθμ. 158/26.06.2019 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡ3ΜΩΞ2-Τ30) 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την εν θέματι μελέτη, 

viii. με την υπ’ αριθμ. 382/20.11.2019 Πράξη Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΒΥ4ΩΞ2-ΤΕΙ) εγκρίθηκε το Πρακτικό 
Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

ix. με την υπ’ αριθμ. 438/18.12.2019 Πράξη Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω1ΔΗΩΞ2-4ΓΩ) εγκρίθηκε το Πρακτικό 
Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

x. με την υπ’ αριθμ. 20/29.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΕΧ3ΩΞ2-3Γ3 & ΑΔΑΜ: 20AWRD006598713 2020-
04-22) Πράξη Ο.Ε. εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε 
η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης υπέρ της ένωσης οικονομικών φορέων «ΝΑΜΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», 

xi. με την υπ’ αριθμ. 1453/08.04.2020 απόφαση του ΕΦΔ ΑΣΔΑ διατυπώθηκε θετική γνώμη 
σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο για το υποέργο «Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων 
περιοχής “Τσαλαβούτα” του Δήμου Περιστερίου», Α\Α 1 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 
5041436, 

xii. λήφθηκε η υπ’αριθμ.14721/3832/16.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 20/2020 Πράξης Ο.Ε., 

xiii. την 11/5/2020 υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. 17489/11.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΦΞΩΞ2-Δ4Α & ΑΔΑΜ: 
20SYMV006683142 2020-05-11) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Περιστερίου και της αναδόχου 
ένωσης οικονομικών φορέων «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – 
ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ». Ο συμβατικός συνολικός χρόνος για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 12/11/2020. 

xiv. με την υπ’ αριθμ. 411/6.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΑΩΞ2-Κ3Τ) Πράξη της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1η 
παράταση σύμβασης της εν θέματι μελέτης κατά 79 ημέρες, δηλαδή έως την 30/01/2021. 

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 την 19/01/2021 υποβλήθηκε, ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ, αίτημα προέγκρισης τροποποίησης 
χρονοδιαγράμματος του υποέργου «Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής Τσαλαβούτα 
του Δήμο Περιστερίου» Α\Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041436, σύμφωνα με το άρθρο 
184, παρ. 3 του ν.4412/2016, 

 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 253/19.01.2021 απόφαση του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, διατυπώθηκε θετική γνώμη 
για το ανωτέρω αίτημα, 

Ως εκ τούτου, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισηγητική/ αιτιολογική έκθεση της Δ\νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, με την οποία εισηγούμεθα 2η παράταση της σύμβασης της μελέτης κατά τρεις 
(3) μήνες, δηλαδή έως την 30/04/2021, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν. 
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράτασης αφορά μόνο στον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για τις 
διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων της μελέτης, ενώ ο καθαρός χρόνος για την ολοκλήρωση του 
αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης και οι τμηματικές προθεσμίες παραμένουν ως έχουν 
ορισθεί στην σύμβαση. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του Σώματος που να εγκρίνει την 2η 
παράταση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής 
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“Τσαλαβούτα” του Δήμου Περιστερίου», κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 30/04/2021, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 
 ο κ. Μαργανέλης ψήφισε λευκό 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 
Ομόφωνα εγκρίνει την 2η παράταση της με αρ. πρωτ. 17489/11.05.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΞΦΞΩΞ2-Δ4Α & ΑΔΑΜ: 20SYMV006683142 2020-05-11) σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Περιστερίου και της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ»,  
για το έργο  με τίτλο: «Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής “Τσαλαβούτα” 
του Δήμου Περιστερίου»,   κατά τρεις  (3) μήνες, δηλαδή έως  την  30/4/2021 χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου,  για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα σε αυτήν. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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