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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2770/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  
 

Θέμα 8o 
Έγκριση της Προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7, του 
Ν.3316/2005, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά στα όρια της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. : 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 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. Το Π.Δ.145/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε με την 44403/20-10-11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
2494Β’/4-11-2011). 

3. Την με αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
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4. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις » . 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005     “Aνάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».  

6. Tο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
7. Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μέριμνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ12/οικ.21526/4-11-2011, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
194/Α΄/22.11.2010) και ιδιαίτερα αυτές του άρθρου 8. 

9. Την 215/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συμβουλίου Αττικής με την οποία έχει 
συμπεριληφθεί η μελέτη του θέματος στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Επενδύσεων Περιφέρειας 
Αττικής ΚΑΕ 9762.07.001.05 του έτους 2011. 

10. Τα τεύχη του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία αφορά στη συλλογή των στοιχείων 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης του οδικού δικτύου που ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Π.Ε Πειραιά, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τις προτάσεις για την βελτίωση – 
συμπλήρωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας του οδικού αυτού δικτύου με βάση τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

11. Το αρ. πρωτ. 191624/03-10-2013 έγγραφό στο Τ.Ε.Ε. 
 
Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Η διαχείριση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά έχει στόχο την 

διασφάλιση, της οδικής ασφάλειας, της συντήρησης καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των 
οδών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η Π.Ε. Πειραιά να έχει σαφείς και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της σήμανσης (κατακόρυφης-οριζόντιας) του οδικού δικτύου 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα της οδικής σήμανσης και η βελτίωση της δυνατότητας 
του  ορθολογικού προγραμματισμού των δαπανών σήμανσης, για την οδική ασφάλεια και την 
κυκλοφοριακή λειτουργία του οδικού δικτύου. 

2. Με την μελέτη του θέματος α) θα είναι δυνατή η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η 
οργάνωση των στοιχείων της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε μια βάση δεδομένων με 
γεωαναφορά β) θα βελτιωθεί – συμπληρωθεί  η σήμανση του οδικού δικτύου με αποτέλεσμα την 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

3. Την Προκήρυξη συνοδεύουν τα εξής τεύχη: α) Φάκελος έργου β) Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και γ) έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 5(α) « Όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, 
πέραν των ήδη περιεχομένων στο φάκελο του έργου, όπως κατά κύριο λόγο στις τοπογραφικές 
ή γεωτεχνικές εργασίες» και 5(ε) « όταν πρόκειται περί μελετών που, κατά τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα στάδιο, όπως ιδίως των κυκλοφοριακών, οικονομικών και 
κοινωνικών, ή των μελετών που εκπονούνται κατ΄ ουσίαν σε ένα στάδιο, όπως χωροταξικές, 
ρυθμιστικές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές.» του άρθρου 5 του Ν. 3316/05, σύμφωνα με το 
οποίο εφόσον συντρέχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι δυνατή η προκήρυξη της 
πλήρους μελέτης ή επί μέρους σταδίων αυτής, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7.  

5. Με την με αριθμ. 215/2011 (21η Συνεδρίαση) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής έχει εγκριθεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης (ΚΑΕ 9789.07.001.03). 

6. Με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 
κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν 
λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για στη συγκρότηση του 
συλλογικού οργάνου Υπηρεσία….» 

7. Με την απόφαση αρ, πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

8. Το Τ.Ε.Ε. δεν απάντησε στο αρ. πρωτ. 191624/03-10-2013 έγγραφό της Δ.Τ.Υ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 3 του Ν 3316/2005 «Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο μέλος του ΤΕΕ». 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Τη έγκριση της Προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού για την επιλογή μελετητή, 

σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.3316/2005, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριζόντιας & 
κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά στα όρια της 
τέως διοικήσεως Πρωτευούσης», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
όπως συντάχθηκαν από την  Δ/νση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  

2. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας του διαγωνισμού αναδόχου για την εκπόνηση της 
μελέτης, από την  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με ανοιχτή 
διαδικασία όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του 3316/2005 και με κριτήριο ανάθεσης της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 
του 3316/2005.  

3. Την έγκριση αποστολής της Περίληψης Προκήρυξης για δημοσίευση  όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 του 3316/2005. 

4. Την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος από τους: 
Α) Τεχνικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Περιφ. Ενότητας Πειραιά, που θα προκύψει 
από τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, ως πρόεδρο και τον αναπληρωτή αυτού. 

     Β) Τεχνικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Περιφ. Ενότητας Πειραιά, που θα  προκύψει 
από τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης και τον αναπληρωτή αυτού. 

     Γ) Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και αναπληρωτή αυτού, που θα 
επιλεγεί από την Αναθέτουσα αρχή και θα  προκύψει από τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης 
και τον αναπληρωτή αυτού, μεταξύ μελών του Τ.Ε.Ε. υπηρετούντων στην Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων, Περιφ. Ενότητας Πειραιά. 

5. Την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού 
οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, προκειμένου να οριστούν τα 
μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. 

6. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιά να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία διαγωνισμού έως την ανάδειξη μειοδότη. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Τη έγκριση της Προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού για την επιλογή 

μελετητή, σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.3316/2005, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριζόντιας 
& κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά στα όρια 
της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00€ (εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ) με το Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων  
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  

2. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας του διαγωνισμού αναδόχου για την εκπόνηση της 
μελέτης, από την  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με ανοιχτή 
διαδικασία όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του 3316/2005 και με κριτήριο ανάθεσης της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 
του 3316/2005.  

3. Την έγκριση αποστολής της Περίληψης Προκήρυξης για δημοσίευση όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 του 3316/2005. 

4. Την έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας 
Πειραιά στα όρια της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης», σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν 
τα εξής: 

 
Τακτικά Μέλη: 
Α) Φουφρή Λαμπρινή        Πολιτικός Μηχανικός    Τ.Ε.     (ως πρόεδρος) 
Β) Κλεογένη Ειρήνη,          Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
Γ) Χάσκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός                Π.Ε.    (ως  εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.) 
Αναπληρωματικά μέλη: 
Α) Σεφτελής Ιωάννης,        Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
Β) Μοτσοβολέα Χριστίνα, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 
Γ) Βαλσαμίδου Ευσταθία , Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. (ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.) 
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Με γραμματέα την Μαργιόλη Σοφία υπάλληλο της  Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και 
με αναπληρώτριά της την Καλογιαννάκη Στυλιανή υπάλληλο Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά. 

 
5. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιά να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία διαγωνισμού έως την ανάδειξη μειοδότη. 
 

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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