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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. 2597/2021 
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 50ο 

Έγκριση των όρων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελετών κάτω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα “Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς”», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 59.938,61€ πλέον Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 9762.07.046. 
 
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. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στoν κ. Παγωτέλη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της 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». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης -επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
με τον Ν. 4782/2021. 

9. Την με αρ. 107/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7) περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Π.Ε.Ε Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 
στον οποίο έχει περιληφθεί το έργο του θέματος  με ΚΑΕ 9762.07.046. 

10. Την με αρ. πρωτ 681765/12-08-2021 (ΑΔΑ:Ω5ΤΑ7Λ7-Ε6Ψ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
της Περιφέρειας Αττικής. (ΑΔΑΜ: 21REQ009076859 2021-08-16). 

11. Τα τεύχη του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πειραιά & Νήσων για τη  «Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα “Ρουφ-
Πέραμα-Σκαραμαγκάς”». 

12. Την απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. (στ) του Ν. 4782/2021, Γνωμοδότηση αρ. 8 
του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής ΣΔΕΠΑ (21η συνεδρίαση/03-11-2021), 
σύμφωνα με την οποία το ΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη διαμόρφωση 
απαιτήσεων ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και τη συμπερίληψη αυτών στο 
άρθρο 19 της διακήρυξης.  

13. Την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)». 

14. Το Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ ) «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Έργων, ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 
μελετών» όπως ισχύει. 

15. Το με αρ. πρωτ. 951964/10-11-2021 έγγραφό μας προς το Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό 
εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ανάθεση 
εκπόνσης της μελέτης του θέματος. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 
 
1. Η χρηματοδότηση για την ανάθεση της εκπόνηση της μελέτης του θέματος έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής  
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2. Με την με αρ. 107/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7) περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Π.Ε.Ε Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 
στον οποίο έχει περιληφθεί το έργο του θέματος  με ΚΑΕ 9762.07.046., 

3. Με την αρ. πρωτ. 681765/12-08-2021 (ΑΔΑ:Ω5ΤΑ7Λ7-Ε6Ψ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑΜ: 21REQ009076859 2021-08-16) πραγματοποιήθηκε η 
πολυετής Ανάληψη Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής  για το έργο του θέματος. 

4. Τη Διακήρυξη τη συνοδεύουν τα τεύχη  α) Περίληψη Διακήρυξης β) Φάκελος τεχνικών 
δεδομένων και τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και δ) 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα 
νομοθεσία και τις προδιαγραφές. 

5. Το Συμβουλίο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής ΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. (στ) του Ν. 4782/2021, με την αρ. 8 Γνωμοδότησή του (21η 
συνεδρίαση/03-11-2021) για τη διαμόρφωση ειδικών όρων τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας του άρθρου 19 της διακήρυξης . 

6. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελετών 
κάτω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των 
υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9 (α) του  Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου 
η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπή διαγωνισμού, που αποτελείται από 
τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ της αναθέτουσας 
αρχής, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8, που έχουν 
εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών 
ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.»  

8. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9 (δ) του  Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, «Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του 
υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό 
αίτημα της αναθέτουσας αρχής. Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ προκύπτει από απόφαση του 
διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή υπάλληλος 
της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο, ως τούτο καθορίζεται στο 
άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένος στο μητρώο της περ. η’ της παρ. 8.». 

9. Με το με αρ. πρωτ. 951964/10-11-2021 έγγραφό μας ζητήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος  Τ.Ε.Ε. να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του 
στην επιτροπή διαγωνισμού. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α ΣΤΕ  
 
1. Την έγκριση των όρων και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για 

τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελετών κάτω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό 
άξονα “Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς”», προεκτιμώμενης αμοιβής 59.938,61€ πλέον Φ.Π.Α. 
και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 

2.  Τη δημοπράτηση για την ανάθεση της εκπόνηση της μελέτης του θέματος. 
3. Τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης 

του θέματος αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
Τακτικά μέλη: 
α. Λαμπρινή Φουφρή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (ως Πρόεδρος) 
β. Α. Ζιάβρα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ (μέλος) 
γ. Τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ που θα υποδείξει το Επιμελητήριο μετά το με αρ. πρωτ. 
951964/10-11-2021 αίτημά μας και, σε περίπτωση που δεν υποδείξει εντός της 
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προβλεπόμενης απ’ τον νόμο προθεσμίας, την υπάλληλό μας κ. Αγγελική Κωνσταντάρα, 
Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ). 
Αναπληρωματικά Μέλη:  
α. Βασιλική Γκόσιου,  ΤΕ (ως Πρόεδρο)  
β. Σοφία Χαλά, Πολιτικό Μηχανικό (μέλος) 
γ. Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΤΕΕ που θα υποδείξει το Επιμελητήριο μετά το με αρ. 
πρωτ. 951964/10-11-2021 αίτημά μας και, σε περίπτωση που δεν υποδείξει εντός της 
προβλεπόμενης απ’ τον νόμο προθεσμίας, την υπάλληλό μας κ. Γεωργία Χάσκα, Πολιτικό 
Μηχανικό ΠΕ (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ). 

4. Την αποστολή της Διακήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) και της περίληψης Διακήρυξης και στον Ελληνικό Τύπο 
και στο ΤΕΕ, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων για τη 
δημοσίευση της  Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  καθώς 
και  για την ολοκλήρωση  της διαδικασίας του  διαγωνισμού έως την ανάδειξη μειοδότη. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση των όρων και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για 

τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελετών κάτω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό 
άξονα “Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς”», προεκτιμώμενης αμοιβής 59.938,61€ πλέον Φ.Π.Α. 
και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 

2.  Τη δημοπράτηση για την ανάθεση της εκπόνηση της μελέτης του θέματος. 
3. Τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης 

του θέματος αποτελούμενη από τους κάτωθι: 
Τακτικά μέλη: 
α. Λαμπρινή Φουφρή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (ως Πρόεδρος) 
β. Α. Ζιάβρα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ (μέλος) 
γ. Τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ που θα υποδείξει το Επιμελητήριο μετά το με αρ. πρωτ. 
951964/10-11-2021 αίτημά μας και, σε περίπτωση που δεν υποδείξει εντός της 
προβλεπόμενης απ’ τον νόμο προθεσμίας, την υπάλληλό μας κ. Αγγελική Κωνσταντάρα, 
Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ). 
Αναπληρωματικά Μέλη:  
α. Βασιλική Γκόσιου,  ΤΕ (ως Πρόεδρο)  
β. Σοφία Χαλά, Πολιτικό Μηχανικό (μέλος) 
γ. Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΤΕΕ που θα υποδείξει το Επιμελητήριο μετά το με αρ. 
πρωτ. 951964/10-11-2021 αίτημά μας και, σε περίπτωση που δεν υποδείξει εντός της 
προβλεπόμενης απ’ τον νόμο προθεσμίας, την υπάλληλό μας κ. Γεωργία Χάσκα, Πολιτικό 
Μηχανικό ΠΕ (ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ). 

4. Την αποστολή της Διακήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) και της περίληψης Διακήρυξης και στον Ελληνικό Τύπο 
και στο ΤΕΕ, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων για τη 
δημοσίευση της  Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  καθώς 
και  για την ολοκλήρωση  της διαδικασίας του  διαγωνισμού έως την ανάδειξη μειοδότη. 

 
 
 
 
 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.  

http://www.patt.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
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 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΨΑ7Λ7-93Σ


		2021-11-23T16:19:03+0200
	Athens




