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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1639/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/7/2013,  ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 12:00μ.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29/7/2013.  

 
Θέμα 3o 

Έγκριση τευχών δημοπράτησης ,διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης του έργου: 
«ΣΟ-03/13: Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε οδόστρωμα, ανυψώσεις φρεατίων, στηθαία, αρμούς 
κλπ και σε επείγουσες βλάβες υποδομών & εξοπλισμού», (κωδικός 2012ΕΠ08500176) 
προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

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

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη 
Άννα. 
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. Θεοφίλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της 
λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 
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3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «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 (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

      Και αφού λάβετε υπ’ όψη: 
1.  Την υπ’ αριθμ. Οικ.5686/9-1-2011 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Αττικής « Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

2.  Της υπ’ αριθ. Οικ. 16575/24-1-2013 (ΦΕΚ 223Β’/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με 
την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων των 
Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής  (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).     

3.  Την υπ’ αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9. 

 
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
                 Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που θα παρουσιαστεί κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής του και η συστηματική συντήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση της επιφάνειας 
κυκλοφορίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με στόχο την εύρυθμη κυκλοφορία και 
την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των χρηστών των οδών. Στο αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνονται εργασίες που εντάσσονται στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 2β 
του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 και στο παράρτημα Ι του ιδίου Π.Δ. με τους αντίστοιχους κωδικούς 
CPV και αφορούν σε εργασίες εκτέλεσης Δημοσίου Έργου. 
        Οι κυριότερες εργασίες του έργου είναι: 

            ● Η συντήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των οδοστρωμάτων οδικών αξόνων στο 
Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφερείας Αττικής, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ, με 
επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα έως 100 τ.μ.( Κωδικοί CPV 45233141-9, 45233142-6, 45233210-
4, 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233251-3, 45233252-0). 

            ● Η βελτίωση και αποκατάσταση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης (πινακίδες) 
σήμανσης σε οδικούς άξονες στο Π.Α.Ο.Δ. της Περιφερείας Αττικής, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ 
(Κωδικοί CPV 45233221-4, 45233270-2, 45233290-8, 45233294-6). 

            ● Η βελτίωση, αντικατάσταση και αποκατάσταση κατεστραμμένων και εγκατάσταση νέων 
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας που έχουν εντοπιστεί σε νησίδες, πεζοδρόμια και γέφυρες, 
καθώς και η τοποθέτηση νέων και γενικά η αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών εξασφάλισης 
της κυκλοφορίας με μεταλλικά στηθαία ασφαλείας (Κωδικοί CPV 45233280-5, 45233292-2). 

             ● Η συντήρηση και βελτίωση αρμών γεφυρών, όπου αυτοί διαπιστώνεται ότι χρήζουν 
επισκευής, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (Κωδικοί CPV 45261310-0, 45261400-8).  

             ● Η τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής 
όπου αυτά παρατηρείται  να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια  του 
καταστρώματος στο Π.Α.Ο.Δ. της Περιφερείας Αττικής, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ (Κωδικοί CPV 
45232453-2, 45232454-9, 45233229-0, 45233252-0). 

 
Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Επειδή: 
1. Με την από 05-07-2013 Απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΑΔΑ:ΒΛ4ΡΦ-Ε1Ι), το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 
085,κωδικός έργου 2012ΕΠ08500176 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) , με 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.000.000,00 €. 

2. Η δημοπράτηση του έργου του θέματος, που αφορά επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε 
οδόστρωμα, ανυψώσεις φρεατίων, στηθαία, αρμούς κλπ και σε επείγουσες βλάβες υποδομών & 
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εξοπλισμού και γενικότερα εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία  του οδικού δικτύου , στα 
πλαίσια της προγραμματισμένης συντήρησης κρίνεται απόλυτα απαραίτητη.  

3. Οι τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στο οδικό δίκτυο και σε ειδικότερες  εγκαταστάσεις του 
(φρεάτια , στηθαία , αρμοί κ.λ.π.) έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά 
προβλήματα και κίνδυνος πρόκλησης  τροχαίων ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων σε 
διερχόμενα οχήματα και πεζούς. 

4. Η Δ/νση Δ9 έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούνται από: 

 Διακήρυξη Δημοπρασίας 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Τιμολόγιο Μελέτης 

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Προϋπολογισμός Μελέτης 
5. Τα τεύχη δημοπράτησης όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας κρίνονται τεχνικά ορθά. 
6. Στην διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 

3669/2008 το σύστημα υποβολής προσφοράς με « επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ». 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, των όρων της διακήρυξης και των 
τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΟ-03/13: Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε οδόστρωμα, 
ανυψώσεις φρεατίων, στηθαία, αρμούς κλπ και σε επείγουσες βλάβες υποδομών & 
εξοπλισμού», (κωδικός 2012ΕΠ08500176) προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € 
,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούνται από: 

 Διακήρυξη Δημοπρασίας 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Τιμολόγιο Μελέτης 

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Προϋπολογισμός Μελέτης 
2.Την έγκριση δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι Δ/νση 
Δ9 ως Προϊσταμένη Αρχή για τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το Π.Δ.7/2013  και Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
3.Την έγκριση αποστολής περίληψης διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε 
Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό τύπο. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, των όρων της διακήρυξης και των 
τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΟ-03/13: Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε οδόστρωμα, 
ανυψώσεις φρεατίων, στηθαία, αρμούς κλπ και σε επείγουσες βλάβες υποδομών & 
εξοπλισμού», (κωδικός 2012ΕΠ08500176) προϋπολογισμού: 2.000.000,00€ (δύο εκατομμυρίων 
ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούνται από: 

 Διακήρυξη Δημοπρασίας 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Τιμολόγιο Μελέτης 

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Προϋπολογισμός Μελέτης 
 
 

2.Την έγκριση δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι Δ/νση 
Δ9 ως Προϊσταμένη Αρχή για τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το Π.Δ.7/2013  και Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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3.Την έγκριση αποστολής περίληψης διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε 
Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό τύπο. 

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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