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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1496/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 16/07/2013.  

 

Θέµα 5
o 
 

Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥ∆ΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ν. Υ∆ΡΑΣ», προϋπολογισµού 350.000,00 €. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Μοσχολέα, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση  Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 
3. Τον ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής    

(Π.∆. 145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010 ). 
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4. Την µε αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφ. (ΦΕΚ2494Β/4-11-2011)«Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
5. Το Π∆ 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’42 ) 
αρµοδιότητας των Περιφερειών’’ . 

6. Τον Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής      ∆ηµοσίων 
έργων (Κ∆Ε)».  

7. Τον Ν.4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις».  

8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσ. έργων». 

9. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρο 14 αυτού. 
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες  διαταγές. 
11. Την µε αρ. 93/2008 απόφαση (εκ του πρακτικού υπ’ αριθµ. 19/2008) του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ύδρας µε το οποίο εγκρίνει τη παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου. 
12. Οι µε αρ. πρωτ. 8221.Λ76/03/09/06-02-2009 & 8221.Λ76/02/10/01-04-2010 γνωµοδοτήσεις του 

Υπουργ. Εµπορ. Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής/ Γ.Γ. Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής 
σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου και την εφαρµογή της µελέτης του 
έργου του θέµατος. 

13. Οι µε αρ. πρωτ. Φ542/199/09/Σ6590/13-02-2009 & Φ542/400/10/Σ6205/06-05-2010 
γνωµοδοτήσεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης 
θαλάσσιου χώρου και την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

14. Τα µε αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ.8581/Φ.Περιβ./08/6-11-2008 & ΠΕ.ΧΩ./Φ2401/1060/25-02-2010  
έγγραφα της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής, µε τα οποία γνωµοδοτεί θετικά για την 
παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου και ότι δεν απαιτείται η τήρηση διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο του θέµατος.  

15. Το µε αρ. 1/2009 πρακτικό της Νοµαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
(Ν.Ε.ΧΩ.Π) της Νοµαρχίας Πειραιά, µε το οποίο συµφωνεί µε τη χωροθέτηση του έργου του 
θέµατος. 

16. Το µε αρ. πρωτ. Φ919.17/2/09/Σ 373/12-03-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων/∆/νση 
Επιχειρήσεων Φαρικού ∆ικτύου, µε όρους και οδηγίες για τη φωτοσήµανση του ναυδέτου. 

17. Τα µε αρ. πρωτ. Φ4/3/6072 π.ε./25-03-2009 και Φ4/3/1208/13-04-2010 έγγραφα της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε τα οποία δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση χρήσης 
θαλάσσιου χώρου και τη φωτοσήµανση του ναυδέτου, υπό όρους. 

18. Το µε αρ. πρωτ. 511287/30-12-2008 έγγραφο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης/ 
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ)/Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης/∆/νση Τουριστικών 
Εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την εκτέλεση του έργου. 

19. Την µε αρ. πρακτικού 78-2/23-06-2010 θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ηµοσίων 
Κτηµάτων Νοµαρχίας Πειραιά, για τη παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου και τοποθέτηση 
συστήµατος ναυδέτου. 

20. Τη µε αρ. πρωτ. 3226/10-08-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής/∆/νση ∆ηµοσίων 
Έργων/Τµήµα Υδραυλικών Έργων, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη του έργου του 
θέµατος, που συντάχθηκε από το γραφείο µελετών ‘‘Π. Μεταξάτος & Συνεργάτες Σύµβουλοι 
Μηχανικοί’’. 

21. Την µε αρ. πρωτ. 1110466/3553/Β0010/2-8-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία παραχωρείται θαλάσσιος χώρος για τη τοποθέτηση συστήµατος 
ναυδέτου, στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ύδρας. 

22. Τη µε αρ. πρωτ. 8221.Τ71/11/12/10-08-2012 Απόφαση του Υπουργ. Εµπορ. Ναυτιλίας & 
Αιγαίου/ Γ.Γ. Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής, µε το οποίο ορίζει τα αποφαινόµενα όργανα για τη 
εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

23. Την µε αρ. 11/2013 (πράξη 11, έτος 2013) Απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας, 
µε την οποία ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης και 
µεθοδολογίας κατασκευής του έργου: Σύστηµα ναυδέτου κοντά στο νησάκι Αγ. Νικολάου Ν. 
Ύδρας». 

24. Την από 28/01/2013 υπογραφείσα σύµβαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας µε τον 
Πολ. Μηχ. κο Ε. Ρουχωτά, για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης και µεθοδολογίας 
κατασκευής, του ανωτέρω έργου.  

25. Την µε αρ. πρωτ. 119118/27-06-2013 Απόφαση του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης 
Νησιωτικών ∆ήµων, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε την 
οποία εγκρίθηκε η µελέτη µε τίτλο «Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης και µεθοδολογίας 
κατασκευής του έργου: Σύστηµα ναυδέτου κοντά στο νησάκι Αγ. Νικολάου Ν. Ύδρας». 
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26. Την µε αρ. πρωτ.140744/16-07-2013 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων, µε την οποία εγκρίθηκαν τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς, ήτοι τιµολόγιο 
προσφοράς και προϋπολογισµός προσφοράς. 

27. Την µε αριθµ. 82/2012 (9η Συνεδρίαση/15-03-2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εντάχθηκε το έργο στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Αττικής του έτους 2012, µε ποσό 200.000,00 € και ΚΑΕ 9779.08.001. 

28. Την µε αριθµ. 99/2013(12ηΣυνεδρίαση/26-03-2013) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε αύξηση της πίστωσης κατά 150.000,00 ευρώ 
για το έργο του θέµατος, ήτοι συνολικά 350.000,00 ευρώ. 

Ε Π Ε Ι ∆ Η 
1. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης πλωτού συστήµατος 

ναυδέτου ανοιχτής θαλάσσης, κοντά στο νησάκι του Αγ. Νικολάου έξω από το λιµάνι της Ν. 
Ύδρας, στο οποίο θα δένουν τουριστικά σκάφη (κρουαζερόπλοια), τα οποία σήµερα δεν 
µπορούν να προσεγγίσουν το νησί εξαιτίας της αδυναµίας εξυπηρέτησης τους από τον 
υφιστάµενο λιµένα.  

2. Το έργο θεωρείται σηµαντικό και απαραίτητο για το νησί, καθώς θα επιτρέψει την δυνατότητα 
προσέγγισης σ’ αυτό µεγάλου αριθµού τουριστών.  

3. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ύδρας και ο ∆ήµαρχος Ύδρας µε την µε αρ. 361/23-08-2011 
κοινή επιστολή τους, αιτήθηκαν την χρηµατοδότηση και κατασκευή του έργου από την 
Περιφέρεια Αττικής. 

4. Με την µε αρ. πρωτ. 8221.Τ71/11/12/10-08-2012 Απόφαση του Υπουργ. Εµπορ. Ναυτιλίας & 
Αιγαίου/ Γ.Γ. Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής, περί ορισµού αποφαινοµένων οργάνων για τη 
εκτέλεση του έργου του θέµατος, ορίζεται η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων ως 
Προϊσταµένη Αρχή & το Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων- Εγγείων 
Βελτιώσεων, ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

5. Με την µε αρ. 82/2012 (9η Συνεδρίαση/15-03-2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων  Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2012 µε αρχικό προϋπολογισµό 200.000,00 €, ο οποίος, µετά την 
αναπροσαρµογή των συµβατικών τευχών, προσδιορίστηκε στο ποσό των 350.000,00€, το 
οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής µε την υπ’ αριθµ. 
99/2013(12ηΣυνεδρίαση/26-03-2013) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε ΚΑΕ 
9779.08.001.0Α.  

6. Με την µε αρ. πρωτ. 119118/27-06-2013 Απόφαση, του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης 
Νησιωτικών ∆ήµων, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος πλην της ∆ιακήρυξης και η  
µεθοδολογία κατασκευής και αναπροσαρµογής ορισµένων τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού. 

7. Με την µε αρ. πρωτ. 140744/16-07-2013 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, εγκρίθηκαν τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς, ήτοι 
τιµολόγιο προσφοράς και προϋπολογισµός προσφοράς. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΝΑΥ∆ΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Υ∆ΡΑΣ», προϋπολογισµού 
350.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, µε 
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 3, περ. α, του Ν.3669/08 και µε σύστηµα υποβολής 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, της 
παραγράφου γ, του άρθρου 4 και του άρθρου 7, του Ν. 3669/08. 

2.   Την δηµοπράτηση του έργου την 3-9-2013. 
3.   Την έγκριση του από 12-9-2013 πρακτικού κλήρωσης από τον ∆ιευθυντή ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων, για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΝΑΥ∆ΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Υ∆ΡΑΣ» η οποία  αποτελείται από τα 
παρακάτω κληρωθέντα µέλη: 

     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Προυσαεύς Περικλής, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός , ως Πρόεδρος 
     2. Γόπη Ελένη, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως µέλος 
     3. Καλαµάρα Μαρίνα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος 
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Ρηγόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
     2. Γκόσιου Βασιλική, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 
     3. Μπουτεράκος Παντελής, ΠΕ Περιβάλλοντος 
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Γραµµατέας της επιτροπής διαγωνισµού ορίζεται ο κ. Λεφαντζής ∆ηµήτρης (Εργοδηγός-
Σχεδιαστής ∆.Ε.), µε αναπληρώτρια αυτού την κα Ρούσσου Μαργαρώ (∆ιοικητικού-Λογιστικού 
Τ.Ε.), υπάλληλοι της ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Νήσων. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α)  Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΝΑΥ∆ΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Υ∆ΡΑΣ», προϋπολογισµού 350.000,00€ 
(τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) µε Φ.Π.Α., µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 3, περ. α, του Ν.3669/08 
και µε σύστηµα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζοµένων µε ελεύθερη συµπλήρωση 
ανοιχτού τιµολογίου, της παραγράφου γ, του άρθρου 4 και του άρθρου 7, του Ν. 3669/08. 

Β) Την δηµοπράτηση του έργου την 3η -9-2013. 
Γ) Την έγκριση του από 12-9-2013 πρακτικού κλήρωσης από τον ∆ιευθυντή ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων, για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΝΑΥ∆ΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Υ∆ΡΑΣ» η οποία  αποτελείται από τα 
παρακάτω κληρωθέντα µέλη: 

     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Προυσαεύς Περικλής, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός , ως Πρόεδρος 
     2. Γόπη Ελένη, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως µέλος 
     3. Καλαµάρα Μαρίνα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος 
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Ρηγόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
     2. Γκόσιου Βασιλική, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 
     3. Μπουτεράκος Παντελής, ΠΕ Περιβάλλοντος 
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Γραµµατέας της επιτροπής διαγωνισµού ορίζεται ο κ. Λεφαντζής ∆ηµήτρης (Εργοδηγός-
Σχεδιαστής ∆.Ε.), µε αναπληρώτρια αυτού την κα Ρούσσου Μαργαρώ (∆ιοικητικού-Λογιστικού 
Τ.Ε.), υπάλληλοι της ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Νήσων. 
 
� Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Θάλεια Καραΐνδρου 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Α7Λ7-ΖΥΝ


