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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1499/2013 
 

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 8o 

Έγκριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος 
της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στον κόμβο Μάνδρας», προϋπολογισμού 120.000,00 €  (με Φ.Π.Α.) 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

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

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραϊνδρου  
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 «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Κασκούτα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 238Α/7-6-10). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/27-12-2010) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 44403 απόφαση (ΦΕΚ 18Β/14-1-2011). 
3. Την 2/02.01.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
4. Το άρθρο 26 του Ν 4024/2011 «Συγκρότηση Συλλογικών οργάνων της διοίκησης»  
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5. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το εκτελεστικό του ΠΔ 609/85 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων», καθώς και το Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν. 

6. Την Το με αρ. πρωτ. 156678/1-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξ. Προγραμματισμού σχετικά 
με την έγκριση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος (ΚΑΕ 
2008ΕΠΟ8500014). 

7. Τα τεύχη δημοπράτησης που συνέταξε η Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Αττικής. 
8. Την 1355/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 

η Διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης του έργου του θέματος. 
9. Το από 8-7-2013 πρακτικό κλήρωσης που έγινε στην ΔΔΕ Περιφ. Αττικής για την επιλογή των 

υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω επιτροπή διαγωνισμού. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 
 Η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος της Ε.Ο.  
Ελευσίνας – Θήβας στον κόμβο Μάνδρας», προϋπολογισμού 120.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)  
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
 
1. Με την 1355/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκαν, η 
Διακήρυξη, οι όροι δημοπράτησης του έργου καθώς και η δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης. 
2.    Σύμφωνα με το  άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3669/2008: Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το 
ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή μέχρι 1.500.000,00 € χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη ένα από τα οποία ορίζεται ως 
πρόεδρος. Επίσης ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών της επιτροπής. 
Στην προκειμένη περίπτωση το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό 94.056.10 €, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.  
Δηλαδή η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τρεις υπαλλήλους και τα αναπληρωματικά τους μέλη, 
τους οποίους πρέπει να ορίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά από κλήρωση. 
3. Με την αριθμ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26 
του Ν.4024/2011. 
4.    Με το από 8-7-2013 πρακτικό κλήρωσης που έγινε στην ΔΔΕ Περιφ. Αττικής για την επιλογή των 
υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω επιτροπή διαγωνισμού, προέκυψαν οι εξής: 
 
Τακτικά μέλη: 

1. Χιωτάκη Ναντέζντα, πολ. μηχ. με β΄ βαθμό ως πρόεδρος 
2. Κατσιφέρης Δημήτριος, μηχαν. μηχ. με β΄ βαθμό και 
3. Κουσκούτης Άγγελος, πολ. μηχ. Τ.Ε. με β΄ βαθμό  

Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Δοξακίδης Σωτήριος, πολ. μηχ. με β΄ βαθμό και 
2. Μουρελάτου Χρυσοβαλάντη,  πολ. μηχ. με β΄ βαθμό. 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος της Ε.Ο. 
Ελευσίνας – Θήβας στον κόμβο Μάνδρας», προϋπολογισμού 120.000,00 €  (με Φ.Π.Α.), που θα 
απαρτίζεται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Δ.Ε. ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας 
θα είναι πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού και δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Δ.Ε. ως 
αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν3669/2008 και το άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011 και θα αποτελείται από τους: 

 
Τακτικά μέλη: 

1. Χιωτάκη Ναντέζντα, πολ. μηχ. με β΄ βαθμό ως πρόεδρος 
2. Κατσιφέρης Δημήτριος, μηχαν. μηχ. με β΄ βαθμό και 
3. Κουσκούτης Άγγελος, πολ. μηχ. Τ.Ε. με β΄ βαθμό  

Αναπληρωματικά μέλη: 
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1. Δοξακίδης Σωτήριος, πολ. μηχ. με β΄ βαθμό και 
2. Μουρελάτου Χρυσοβαλάντη,  πολ. μηχ. με β΄ βαθμό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος της Ε.Ο. Ελευσίνας – 
Θήβας στον κόμβο Μάνδρας», προϋπολογισμού 120.000,00 €  (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ) με 
Φ.Π.Α., που θα απαρτίζεται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Δ.Ε. ως τακτικά μέλη, εκ των 
οποίων ο ένας θα είναι πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού και δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της 
Δ.Δ.Ε. ως αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν3669/2008 και το άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011 και θα αποτελείται από τους: 

 
Τακτικά μέλη: 

1. Χιωτάκη Ναντέζντα, πολ. μηχ. με β΄ βαθμό ως πρόεδρος 
2. Κατσιφέρης Δημήτριος, μηχαν. μηχ. με β΄ βαθμό και 
3. Κουσκούτης Άγγελος, πολ. μηχ. Τ.Ε. με β΄ βαθμό  

Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Δοξακίδης Σωτήριος, πολ. μηχ. με β΄ βαθμό και 
2. Μουρελάτου Χρυσοβαλάντη,  πολ. μηχ. με β΄ βαθμό. 

 
 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό ως προς τα ονόματα των μελών της εν λόγω 
επιτροπής. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραϊνδρου 
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