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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 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 3/2014 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέµα 4

ο
 
 
 

Έγκριση φακέλου έργου και πρόσκληση για διαπραγµάτευση για την ανάθεση της µελέτης: «Εκπόνηση 
γεωτεχνικής µελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέµατος πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγµένης έως 
εκβολή)”», συνολικού προϋπολογισµού 36.900,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%), καθώς 
και σύσταση επιτροπής διαγωνισµού. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης 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 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων», του Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά 

του Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το Ν.2229/94, τα Π.∆. 368/94, 
286/94 και το Ν.2576/98, το Ν.2940/01 κλπ. 

3. Του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 2494/Β’/4-11-2011 
4. Του Ν.3316/05 και των εκτελεστικών του Π∆ και εγκυκλίων για ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
5. Της απόφασης «Περί έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά 

την διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005» (ΦΕΚ 1162Β’/22-8-05), της Α’ Βελτίωσης 
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ.7 του 
άρθρου 4 του Ν.3316/2005 (Αρ.Πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005, ΦΕΚ 58Β/24-1-2006) και της Β’ 
Βελτίωσης Κανονισµού (ΦΕΚ 900Β/12-7-2006). 

Και αφού λάβαµε υπόψη: 
1. Τις υπ’ αριθµ. 473/20313 και 1353/2013 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής 
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2. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 211537/30-10-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας  

3. Τη θετική γνωµοδότηση του Σ∆ΕΠΑ (Συνεδρίαση 14
η
 Πράξη 12

η
) της 29/11/2013 που αφορά τη 

θετική γνωµοδότηση για την συνδροµή της κατεπείγουσα περίπτωσης κατά το άρθρο 10 παρ. 2στ’ 
του Ν3316/05.  

4. Τον φάκελο του έργου του θέµατος (τεχνική έκθεση, τον υπολογισµό της συµβατικής αµοιβής, 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς). 

5. Τον από 11-7-2013 εγκεκριµένο προϋπολογισµό της µελέτης του θέµατος 80.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ 
23%) και την ένταξη του στο Π.∆.Ε 2013 (ΚΑΕ 976904032). 

6. Τα µε αρ. πρωτ. 26394/13-12-2013 και 28008/19-12-2013 έγγραφα ΤΕΕ µε θέµα τον ορισµό 
εκπροσώπων του για συµµετοχή στην επιτροπή διαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

7. Την παρ. 2στ’ του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005) που αφορά στην “∆ιαδικασία 
ανάθεσης µε διαπραγµατεύσεις”. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Α) Από τους ∆ήµους Αγ. ∆ηµητρίου, Αλίµου και Π. Φαλήρου ελήφθησαν καταγγελίες για διαβρώσεις – 

καταπτώσεις πρανών, τοίχων και δρόµων και κατάπτωση – υποσκαφή δρόµων και τοίχων 
αντιστήριξης και πεζογέφυρας. Τα σηµεία αυτά βρίσκονται:  
α) Στον Αγ. ∆ηµήτριο: παραπλεύρως της Λ. Βουλιαγµένης, στην οδό Κέκρωπος και στην οδό 

Βαλτετσίου 
β) Στον ∆ήµο Αλίµου: στην οδό Νήσου Ρω, στην οδό Έλλης και πριν την εκβολή του ρέµατος 
γ) Στον ∆ήµο Π. Φαλήρου: από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την Θέµιδος, από την οδό Σωκράτους 
έως την Οδυσσέως και στην οδό Σωκράτους 

Β) Κατόπιν αυτοψιών που διενεργήθηκαν από µηχανικούς της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής επιβεβαιώθηκαν τα ανωτέρω και επίσης προσδιορίστηκαν και άλλα ιδιαιτέρως 
επικίνδυνα σηµεία.  Σε όλα τα ανωτέρω σηµεία ο έλεγχος είναι µακροσκοπικός και αφορά ορατές 
αστοχίες. 

Γ) Σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. οικ. 211537/30-10-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής απαιτούνται επεµβάσεις για προστασία διάβρωσης πρανών σε συγκεκριµένα 
σηµεία των ρεµάτων της Περιφέρειας Αττικής µεταξύ των οποίων και τα σηµεία που 
προαναφέρθησαν. 

∆) Προκειµένου να υπάρξει η δυνατότητα παρέµβασης για προστασία πρέπει να γνωρίζουµε την 
στρωµατολογία των ανωτέρω περιοχών, ήτοι το βάθος των βραχωδών σχηµατισµών, το πάχος 
αποθέσεων και την σύσταση των ενδιαµέσων υγιών µεν αλλά διαβρώσιµων εδαφών δε, ως εκ 
τούτου υπάρχει αναγκαιότητα διενέργειας γεωτρήσεων και γεωτεχνικής έρευνας και µελέτης σε αυτά 
τα σηµεία µε τις οποίες θα καθοριστεί το είδος και το µέγεθος των εργασιών προστασίας πρανών. 

Ε) Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής µε τις υπ’ αριθµ. 473/2013 και 1353/2013 αποφάσεις 
της ενέκρινε πίστωση ποσού 80.000,00 ευρώ για την πληρωµή του έργου «Εκπόνηση γεωτεχνικής 
µελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέµατος πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγµένης έως εκβολή)”» 
(ΚΑΕ 976904032). 

Και επειδή: 
Α) Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα να περιέλθουν στην Υπηρεσία µας το συντοµότερο 

δυνατό τα αποτελέσµατα – προτάσεις της γεωτεχνικής έρευνας και µελέτης προκειµένου να δοθεί 
λύση στα προβλήµατα διαβρώσεων – καταπτώσεων πρανών, τοίχων και δρόµων και κατάπτωσης – 
υποσκαφής δρόµων και τοίχων αντιστήριξης και πεζογέφυρας στους ∆ήµους Αγ. ∆ηµητρίου, Αλίµου 
και Π. Φαλήρου. 

Β) Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναλάβει το κόστος εκπόνησης της προαναφερθείσας µελέτης. 
Γ) Η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης είναι 30.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) και το σύνολο της 

προς ανάθεση µελέτης δεν υπερβαίνει το 10% των πιστώσεων της Π. Α. του τρέχοντος έτους για 
ανάθεση µελετών και υπηρεσιών. 

∆) Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής µε την 12
η
 Πράξη της 14

ης
 Συνεδρίασης της 

29-11-2013 γνωµοδότησε θετικά ως προς την έγκριση ανάθεσης της µελέτης: «Εκπόνηση 
γεωτεχνικής µελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέµατος πικροδάφνης (από Λεωφ. 
Βουλιαγµένης έως εκβολή)”», µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10, παρ. 2στ’ του Ν. 
3316/2005. 

Ε) Το ΤΕΕ µε τα µε αρ. πρωτ. 26394/13-12-2013 και 28008/19-12-2013 έγγραφά του όρισε 
εκπροσώπους για συµµετοχή στην επιτροπή διαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

ΣΤ) Βάσει του Ν3316/2005 άρθρο 10 παρ. 5 προσκαλούνται τουλάχιστον 3 µελετητικά γραφεία µε τα 
νόµιµα βάσει σύµβασης προσόντα να συµµετάσχουν στην διαδικασία.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση του φακέλου του έργου που περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, υπολογισµό της συµβατικής 
αµοιβής και έντυπο οικονοµικής προσφοράς για την εκπόνηση της µελέτης: «Εκπόνηση γεωτεχνικής 
µελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέµατος πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγµένης έως εκβολή)”» 
προεκτιµώµενης αµοιβής µέχρι του ποσού των 36.900,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) µε 
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 2στ’ του Ν.3316/05. 
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2. Την έγκριση πρόσκλησης τουλάχιστον τριών υποψηφίων για διαπραγµάτευση σύµφωνα µε άρθρο 10, 
παρ. 5. του Ν. 3316/05 και την ανάθεση της µελέτης µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 
2στ’ του Ν 3316/05, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3481/2006. 
3. Τη διενέργεια κλήρωσης που αφορά την επιλογή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005. 
 
Η επιτροπή διαγωνισµού θα αποτελείται από: 

Τακτικά µέλη   

1) Τσοµώκος Αργύριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. (ως πρόεδρος), 

2) Γκλεγκλές Λεωνίδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. (µέλος), 

3) Τζάµπογλου Πλούταρχος, εκπρόσωπος ΤΕΕ 
 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1) Κυριαζή Ευθυµία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. (ως αναπληρωτής πρόεδρος) 

2) ∆έτση Ελένη, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε.  (αναπληρωµατικό µέλος) 

3) Κονιστής Βασίλειος, εκπρόσωπος ΤΕΕ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1.  Την έγκριση του φακέλου του έργου που περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, υπολογισµό της συµβατικής 

αµοιβής και έντυπο οικονοµικής προσφοράς για την εκπόνηση της µελέτης: «Εκπόνηση 
γεωτεχνικής µελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέµατος πικροδάφνης (από Λεωφ. 
Βουλιαγµένης έως εκβολή)”» προεκτιµώµενης αµοιβής µέχρι του ποσού των 36.900,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 2στ’ 
του Ν.3316/05. 

2.  Την έγκριση πρόσκλησης τουλάχιστον τριών υποψηφίων για διαπραγµάτευση σύµφωνα µε άρθρο 
10, παρ. 5. του Ν. 3316/05 και την ανάθεση της µελέτης µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 
10 παρ. 2στ’ του Ν 3316/05, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3481/2006. 

3.  Τη διενέργεια κλήρωσης που αφορά την επιλογή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005. 

 
Η επιτροπή διαγωνισµού θα αποτελείται από: 

Τακτικά µέλη   

1) Τσοµώκος Αργύριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. (ως πρόεδρος), 

2) Γκλεγκλές Λεωνίδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. (µέλος), 

3) Τζάµπογλου Πλούταρχος, εκπρόσωπος ΤΕΕ 
 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1) Κυριαζή Ευθυµία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε. (ως αναπληρωτής πρόεδρος) 

2) ∆έτση Ελένη, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη ∆.Τ.Ε.  (αναπληρωµατικό µέλος) 

3) Κονιστής Βασίλειος, εκπρόσωπος ΤΕΕ. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

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