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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 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2588/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 40ο 

Έγκριση: 1) Της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-
2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.) 2) της  δημοσίευσης της διακήρυξης  στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 3)  της αποστολής  περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και 4)του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
του θέματος. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής) η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,   

- του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  

- της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( 
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Β’ 1673 ) σχετικά με τα  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, 

- της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες», 

-  Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί, καθώς και 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικής εγκυκλίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά,  
- του Ν. 3852/10 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 7-6-2010), όπως ισχύει, 
- του Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α ) «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”, αρμοδιότητας των Περιφερειών» και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 
13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 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), 
- την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ). 
             - την υπ’ αριθμ. 624227/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας  
              Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής μέχρι 31/12/2020 (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-110) και την 
υπ’  
              αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
              Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020), 
- Την υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)» (ΦΕΚ 3353 Β /26-7-2021). 

 
Αντικείμενο της Εισήγησης 
Αφορά την έγκριση:  
1) της  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου:  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-
2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.),    
2) της  δημοσίευσης  της εν λόγω  διακήρυξης  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
3) της αποστολής σχετικής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και  
4) του ορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα  
οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.  
4782/2021(ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), αποτελούμενη από (3) τεχνικούς υπαλλήλους,  
κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην Διεύθυνση Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 
 
             Αντικείμενο του έργου 

To αντικείμενο του έργου, αφορά σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών για την άρση της 
επικινδυνότητας σε διάφορα ρέματα εντός των Διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής με στόχο 
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την προστασία των παρακείμενων εκτάσεων και ιδιοκτησιών από πλημμύρες, την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών, την προστασία και την  ασφαλή λειτουργία των ρεμάτων  
καθώς και την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους. Οι θέσεις των επεμβάσεων τέθηκαν 
υπόψη της υπηρεσίας μετά από σχετικά αιτήματα  Δήμων - πολιτών ενώ στη συνέχεια 
ακολούθησαν αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους του Τμήματος Ρεμάτων της 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.  

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν:   

  α) εργασίες για αποκατάσταση υποσκαφών και βλαβών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή τοίχους αντιστήριξης πρανών, διάφορες κατασκευές εντός ρεμάτων 

και  σε συνέχεια πυθμένες και πτερυγότοιχους.  

  β) επεμβάσεις σε ρηγματώσεις, καταπτώσεις και βλάβες σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή 

και υποσκαφές στα θεμέλια τους και αντίστοιχα επισκευή σε βλάβες υφισταμένων έργων 

συγκράτησης πρανών από συρματοκιβώτια.   

  γ) επεμβάσεις άρσεων καταπτώσεων φυσικού πρανούς σε σημεία που διαπιστώνεται  

επικινδυνότητα κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και σε κατοικίες.    

  δ) εργασίες ομαλοποίησης - διαμόρφωσης της ροής των ρεμάτων και μόρφωσης των τεχνικών 

των οδών.  

Οι θέσεις επεμβάσεων είναι :     

Ρέμα Πύρνας – Δήμος Κηφισιάς. 

Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, 

στα σημεία : στο Δήμο Πεντέλης – Μελισσίων 

 (α) Κέας και Θήρας. 

 (β) Εποικιστών Μελισσιωτών, Φλέμιγκ 

Στους Δήμους Χαλανδρίου-Αμαρουσίου:  

 (α) Ροδοδάφνης και Κορυτσάς. 

 (β)Μικρή γέφυρα στην οδό Ομήρου και  Προφήτης Ηλίας 

 Ρέμα Αγίου Νικολάου  στον Δήμο Αλίμου 

 Ρέμα Σούρες   στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 

 Κηφισό ποταμό 

 στα σημεία : 

  α) Δήμος Αγίων Αναργύρων – Λάμπρου Κατσώνη  

  β) Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας 

  γ) Δήμος Μεταμόρφωσης θέση Μποφίλια 

 Στο  ρέμα Ποδονίφτη- Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας 

 Στο Ρέμα Σαπφούς-Δήμος Αμαρουσίου 

 Στο Ρέμα Προφήτη Δανιήλ- Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 

 Στο  Ρέμα Πικροδάφνης-Δήμος Αλίμου 

 
           και  επειδή 
-Το  έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΗ 2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.) έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ, 
στη ΣΑΕΠ 585 (υποέργο 2), με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ58500006 βάσει της με αρ. πρωτ. 
60687/31-05-2021 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
(ΑΔΑ:ΩΝΩΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥΒ). 
      - Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.   830753/06-10-2021  (ΑΔΑ: 695Κ7Λ7-1ΨΧ)  Απόφαση   

        Περιφερειάρχη Αττικής  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 
2.185.000,00 €   
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        (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ58500006 της  

        ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε.  

-Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου -Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική 
Περιγραφή και Προϋπολογισμός Μελέτης συντάχθηκαν από το Τμ. Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας, διαβιβάστηκαν προς έγκριση με το με αριθ. πρωτ. 2846/10-11-2021 
Υπηρεσιακό Σημείωμα, ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή και εγκρίθηκαν 
με την  αριθ. πρωτ. 953414/11-11-2021 Απόφαση Δ.Ε.Α.Π.    
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι 
διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών της κάθε 
ομάδας εργασιών του τιμολογίου της μελέτης. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος με το 
μεγαλύτερο μέσο ποσοστό έκπτωσης με βάση τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που προσέφερε 
επί των τιμών της κάθε ομάδας εργασιών του τιμολογίου της μελέτης, 

- Το  έργο  κρίνεται  απαραίτητο και επείγον, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης άμεσης 

επέμβασης, για λόγους προστασίας πρανών και κατασκευών υπερκείμενων σε αυτά, σε 

συνδυασμό και με την αύξηση των γεγονότων ακραίων καιρικών φαινομένων, φυσικών 

καταστροφών (πυρκαγιές σε περιοχές στα ανάντη ορεινά), παρατηρούμενη αστικοποίηση κλπ που 

επηρεάζουν τις συνθήκες ροής στα ρέματα.  

- Η  Δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την  15η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  03.00 μ.μ. και με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. 
- Η    Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 331 του 
Ν. 4412/2016  το αργότερο μέχρι 29-11-2021. 
- Σύμφωνα με τη παρ.8(β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  
8α του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού «[...] αποτελείται από τρεις  
(3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν  
στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική  
εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι  
οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.» 
 
 
                                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
               Την  έγκριση:  
1. Της Διακήρυξης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 €  (πλέον  
Φ.Π.Α.),  

2. Της  δημοσίευσης της εν λόγω διακήρυξης  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
3. Της αποστολής  περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην  ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Αττικής και  
 4. Του ορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα  

οριζόμενα στο άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του 
Ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), αποτελούμενη από (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 
κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην Διεύθυνση Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας ως εξής: ] 

  Τακτικά μέλη;  
1. Φαρμάκης Σταύρος Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Γκίκας Κωνσταντίνος, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος  
3. Νικολάου Παναγιώτης, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη (που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα 

τακτικά μέλη απουσιάζει)  
1. Κόρπα Βασιλική, Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος  
2.Γούλας Κωνσταντίνος, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος  
3. Τσίκνας Δημήτριος, Τ.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την  έγκριση:  
1. Της Διακήρυξης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 €  (πλέον  
Φ.Π.Α.),  

2. Της  δημοσίευσης της εν λόγω διακήρυξης  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
3. Της αποστολής  περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην  

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και  
4. Του ορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα  

οριζόμενα στο άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του 
Ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), αποτελούμενη από (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 
κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην Διεύθυνση Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας ως εξής: ] 

  Τακτικά μέλη;  
1. Φαρμάκης Σταύρος Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Γκίκας Κωνσταντίνος, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος  
3. Νικολάου Παναγιώτης, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη (που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα 

τακτικά μέλη απουσιάζει)  
1. Κόρπα Βασιλική, Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος  
2.Γούλας Κωνσταντίνος, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος  
3. Τσίκνας Δημήτριος, Τ.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση ως προς τα μέρη 1 έως 3 και δηλώνει λευκό ως προς τα πρόσωπα της 
επιτροπής.   

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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