
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

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

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 666/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 5
ο 

 

Έγκριση 1) σχεδίου  ∆ιακήρυξης  και  σχεδίου  περίληψης  ∆ιακήρυξης 2) τευχών  
∆ηµοπράτησης  3) εντύπου  οικονοµικής  προσφοράς 4) αποστολής της   περίληψης  ∆ιακήρυξης  
στο  ΦΕΚ  και  στις  εφηµερίδες  5) σύσταση  της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για το έργο 
«Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων 
Κεντρικού, Νότιου, ∆υτικού και Βόρειου Τοµέα Αθηνών-Έργο 3 », προϋπολογισµού 600.611,87 € 
(µε το Φ.Π.Α.) 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, δίνει το λόγο στον κ 
Λυµπέρη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ Β΄/2494/04.11.2011. 
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3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόµου 3669/2008, όπως αυτός ισχύει σήµερα 
«Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων». 

4. Την χρηµατοδότηση του έργου από πιστώσεις  Π∆Ε/2013ΕΠ08500080. 
5. Τα συνταχθέντα τεύχη ∆ηµοπράτησης  από το Τµήµα Οδοποιίας & Μ.Ε. της ∆.Τ.Ε Π.Α. 
6. Tην κλήρωση, η οποία έγινε στα γραφεία της ∆ΤΕ ΠΑ, όπου προέκυψαν τα µέλη της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό. 
       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

       Έγκριση 1) σχεδίου  ∆ιακήρυξης  και  σχεδίου  περίληψης  ∆ιακήρυξης 2) τευχών  
∆ηµοπράτησης  3) εντύπου  οικονοµικής  προσφοράς 4) αποστολής της   περίληψης  
∆ιακήρυξης  στο  ΦΕΚ  και  στις  εφηµερίδες  5) σύσταση  της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για 
το έργο «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 

περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, ∆υτικού και Βόρειου Τοµέα Αθηνών-Έργο 

3 », προϋπολογισµού 600.611,87 € (µε το Φ.Π.Α.). 
      Επειδή  

1. Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες για την αντιµετώπιση επειγόντων προβληµάτων 
ασφάλειας τα οποία θα παρουσιαστούν στις Οδούς Αρµοδιότητας  πρώην Νοµαρχίας 
Αθηνών όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα 2 της 4422/Ε.Ο./30.08.2007 (ΦΕΚ 
1787Β’/06.09.2007) απόφασης Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, συνολικού µήκους 
περίπου 100 χιλιοµέτρων πως αναφέρονται στην τεχνική Περιγραφή. 

2. Τo  έργο χρηµατοδότηση από πιστώσεις  Π∆Ε/2013ΕΠ08500080.  
3. Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης   συντάχθηκαν από το Τµήµα Οδοποιίας & Μ.Ε. της ∆.Τ.Ε Π.Α. 
4. Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στις   19 Απριλίου  2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα (λήξη) 

10.00π.µ. και αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί µε FΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.).  
Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 

5. Μετά από κλήρωση η οποία έγινε στα γραφεία  της ∆ΤΕ ΠΑ ,προέκυψαν τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Α. Την  έγκριση  του  σχεδίου  ∆ιακήρυξης,  του  σχεδίου  Περίληψης  ∆ιακήρυξης, του  εντύπου  
της  οικονοµικής  προσφοράς  και  των  τευχών  ∆ηµοπράτησης  του  έργου: «Εργασίες 

άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων 

Κεντρικού, Νότιου, ∆υτικού και Βόρειου Τοµέα Αθηνών-Έργο 3 », προϋπολογισµού 
600.611,87 € (µε το Φ.Π.Α.)., όπως  αυτά  συντάχθηκαν  από  το Τµήµα Οδοποιίας & Μ.Ε. 
της ∆ΤΕΠΑ και  συγκεκριµένα: 

1.∆ιακήρυξη  και  Περίληψη  ∆ιακήρυξης 
2.  Έντυπο  οικονοµικής  προσφοράς 
3. Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων 
4.Τιµολόγιο  Μελέτης 
5.  Προϋπολογισµό  Μελέτης 
6. Τεχνική  Περιγραφή 
7. ΣΑΥ 
8. ΦΑΥ 
 

Β. Την  έγκριση    αποστολής  της  περίληψης  ∆ιακήρυξης για  ∆ηµοσίευση  όπως  προβλέπεται  
από  τις  ισχύουσες  διατάξεις 
Γ. Τη  σύσταση  της  Επιτροπής  ∆ιεξαγωγής  του ∆ιαγωνισµού,  η  οποία  µετά  από  κλήρωση  
σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  αποτελείται  από  τους  κάτωθι  υπαλλήλους:  
 
1. Αναστασάκης  Παρασκευάς  Πολ . Μηχανικό στη ∆ΤΕ ΠΑ  πρόεδρος 
2. Μποζίκας Γεώργιος   Μηχ. Μηχανικό  στη ∆ΤΕ ΠΑ  Μέλος 
3. Μαθιουδάκης  Νικόλαος   Μηχ. Μηχανικό  ΤΕ στη ∆ΤΕ ΠΑ  Μέλος 
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Με αναπληρωτές τους κ.κ. 
 

1. Μακίδη Σωτήρη   Πολ. Μηχανικό στη ∆ΤΕ ΠΑ  Αναπληρωτή πρόεδρου 
2. Αρτεµάκη Σταµατία    Ηεκτρ. Μηχανικό  ΤΕ  στη ∆ΤΕ ΠΑ   

Αναπληρωµατικό µέλος 
3. Παπαιωάννου ∆έσποινα  Πολ.  Μηχανικό  TE στη ∆ΤΕ ΠΑ   Αναπληρωµατικό 

µέλος 
 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

την αναβολή του θέµατος, προκειµένου να επανεξεταστεί η µορφή της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

 

 

 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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