
                   
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. 668/2016 
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 7ο  
Έγκριση τροποποίησης της σύστασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης 
της µελέτης µε τίτλο «Οριστική µελέτη δικτύου αποχέτευσης οµβρίων ∆ήµου Ελευσίνας – 
έργα Β’ φάσης», προεκτιµώµενης αµοιβής  716.628,44€ (µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 21 
του Ν. 3316/2005 
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 στην κα 
Καράλη, η οποία 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. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238 Α΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα.  
3. Το Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005), «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 161), Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α΄279), Ν. 
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3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί 
προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία τους. 

4. Το Ν. 2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του 
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 
Α΄96) 

5. Το Ν. 3886/2010 – ∆ικαστική Προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο    (ΦΕΚ Α΄173) 
6. Το Ν. 2741/99 «περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α 

199),όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 
242),N.3090/2002 (ΦΕΚΑ329),N.3310/2005(ΦΕΚ Α267) και N.3932/2011(ΦΕΚ Α49) 

7. Το Π.∆. 696/1974,όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό 
αµοιβών. 

8. Το Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, κατά το µέρος τους που διατηρήθηκαν 
σε ισχύ µε την παρ.4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005 

9. Το Ν.3548/2007,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, για τις δηµοσιεύσεις των 
προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και ο Ν.4070/2012 (άρθρο 138,παρ. 2β) 
για την ανάρτηση/δηµοσίευση της περίληψης προκηρύξεων.  

10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε 

11. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

12. Το Π.∆.7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) και την εγκύκλιο 6 µε αριθµ.πρωτ.2067/14-01-
2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
Γεν.∆/νση Τοπικής Αυτοδ/σης, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου παρέχονται οδηγίες 
γενικά για τις αρµοδιότητες των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν σε θέµατα 
έργων και Υπηρεσιών και ειδικότερα της Οικονοµικής Επιτροπής, ως Προϊσταµένης 
Αρχής. 

13. Την απόφαση 210/2015 (23 η Συν/ση 09-07-2015, Α∆Α: 6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του 
Προγράµµατος  Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015 συµπεριλαµβάνοντας την 
µελέτη του θέµατος µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους και ΚΑΕ  9762.06.012 του 
έτους 2015). 

14. Το Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4070/2012, το 
Ν.4146/2013 και το Ν.4313/2014. 

15. Την εφαρµογή του άρθρου  59 του Ν.4278/2014 περί άρσης περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα  

16. Το άρθρο 1, παρ.2 του Ν.4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης 
αντιγράφων εγγράφων 

17. Το Ν.4281/2014 «µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

18. Την µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Α∆Α:4577Χ-ΠΧΧ) (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-
2011) 

19. Την µε αριθµ.πρωτ 190560/05-10-15 (Α∆Α: ΩΣ6∆7Λ7-ΒΕΩ) Απόφαση ανάληψης  
υποχρέωσης δαπάνης. 

20. Την µε αριθµ. 322/15  Απόφαση της ∆.Σ. Ελευσίνας περί έγκρισης εκπόνησης της µελέτης 
από την Περιφέρεια   

21. Τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011) «για τη νόµιµη 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων 
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 τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 
Υπηρεσία». 

22. Τις µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011, ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.23243/23-11-2011, 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
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Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε τις οποίες δίνονται οδηγίες για την 
εφαρµογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

23. Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τα οποία προέκυψαν από την κλήρωση, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.∆.Α., σύµφωνα µε το συνηµµένο 
Πρακτικό. 

24. Την θετική γνωµοδότηση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ) στην συνεδρία 
της 17/12/2015 

25. Την θετική γνωµοδότηση από το Σ.∆.Ε.Π.Α. (παρ. β του άρθρου 5 του Ν. 3316/05), 25η 
Συνεδρία 21/12/2015, για την έγκριση ανάθεσης της εν λόγω µελέτης, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 3316/2005 

26. Τον συντελεστή  τκ=1,205 ο οποίος ισχύει από τον Μάρτιο 2015 έως τον Μάρτιο 2016 
27. Την υπ’αρίθµ. 2727/2015 Aπόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
28. Το µε αρ. πρωτ. οικ/76/Φ31/13-1-2016 έγγραφο ∆ΤΕ/ΠΕ∆Α προς το ΤΕΕ σχετικά µε τον 

ορισµό εκπροσώπου για τις Επιτροπές ∆ιαγωνισµών για το 2016  
29. Το µε αρ. πρωτ. 843/17-3-2016 έγγραφο του ΤΕΕ µε το οποίο ορίστηκαν εκπρόσωποι του 

για το έτος 2016 για την συµµετοχή στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού  για την ανάθεση 
εκπόνησης µελετών σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  
 
Η Εισήγηση αφορά την τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά τον 
ορισµό από το ΤΕΕ (σύµφωνα µε το ως άνω υπ’αρίθµ 29 έγγραφο) εκπροσώπου του µε τον 
αναπληρωτή του για την συµµετοχή  στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος  

ΕΠΕΙ∆Η: 
1. Σύµφωνα µε τον Ν. 3316/2005  άρθρο 21 παρ. προβλέπεται η συµµετοχή στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ενός µέλους  (µε τον αναπληρωτή του) να είναι ορισµένος εκπρόσωπος του 
ΤΕΕ 

2. Με το µε αρ. πρωτ. οικ/76/Φ31/13-01-2016 έγγραφο της ∆ΤΕ/ΠΕ∆Α ζητήθηκε από το ΤΕΕ  
ο ορισµός εκπροσώπου (µε τον αναπληρωτή του ) για την συµµετοχή του στις Επιτροπές 
∆ιαγωνισµών για το έτος 2016 

3. Με το µε αρ. πρωτ. 843/17-3-2016 έγγραφο  του ΤΕΕ ορίστηκε ο εκπρόσωπος του ( µε 
τον αναπληρωτή του) για την συµµετοχή στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµών για το τρέχον έτος 
2016 για την ανάθεση εκπόνησης µελετών 

Κατόπιν των ανωτέρω:                       
                      

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
1. Την  τροποποίηση της υπ’αρίθµ 2727/2015 απόφασης της Οικονοµικής  Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής αναφορικά µε την σύσταση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Οριστική µελέτη δικτύου αποχέτευσης 
οµβρίων ∆ήµου Ελευσίνας – έργα Β’ φάσης» , προεκτιµώµενης αµοιβής  
716.628,44€ (µε ΦΠΑ) και συγκεκριµένα µε την αντικατάσταση  

− του τακτικού µέλους κου Τσολιάκου Κωνσταντίνου Πολιτικού Μηχανικού 
Υπαλλήλου ΠΕ της ∆ΤΕ-ΠΕ∆Α από τον κο Ζαφείρη Βασίλειο Πολιτικό 
Μηχανικό ορισµένο εκπρόσωπο από το ΤΕΕ  

− του αναπληρωµατικού µέλους κου Μπουζάνη Αχιλλέα Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ΤΕ υπαλλήλου της ∆ΤΕ – ΠΕ∆Α από την κα Λιάκου Μαρία 
Πολιτικό Μηχανικό ορισµένου αναπληρωτή εκπροσώπου από το ΤΕΕ 

2. Την έγκριση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την κάτωθι σύνθεση: 
Τακτικά µέλη   

1) Ραφτόπουλος ∆ηµήτριος, Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - 
Π.Ε.∆.Α. (ως Πρόεδρος) 

2) Λάσκος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - 
Π.Ε.∆.Α. (ως µέλος) 

3) Ζαφείρης Βασίλειος, Πολιτικός  Μηχανικός (ως µέλος εκπρόσωπος ΤΕΕ) 
Αναπληρωµατικά µέλη 

1) Σιτζίµη Μαρία , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - Π.Ε.∆.Α. (ως 
αναπλ. Πρόεδρος) 
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2) Τσάδαρης Νικόλαος , Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - Π.Ε.∆.Α. 
(αναπλ. µέλος) 
3) Λιάκου Μαρία  , Πολιτικός  Μηχανικός  (ως αναπλ. µέλος  εκπρόσωπος ΤΕΕ) 

 
Γραµµατέας 
Κουτσουρέλου Μαρία, Τ.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού, της ∆.Τ.Ε  (Τακτικό µέλος) 
Μανωλιάδη Σταµατία, ∆.Ε. ∆ιοικητικού Γραµµατέων, της ∆.Τ.Ε  (Αναπληρωµατικό µέλος) 
 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την  τροποποίηση της υπ’αρίθµ 2727/2015 απόφασης της Οικονοµικής  Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής αναφορικά µε την σύσταση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Οριστική µελέτη δικτύου αποχέτευσης 
οµβρίων ∆ήµου Ελευσίνας – έργα Β’ φάσης» , προεκτιµώµενης αµοιβής  
716.628,44€ (µε ΦΠΑ) και συγκεκριµένα µε την αντικατάσταση  

− του τακτικού µέλους κου Τσολιάκου Κωνσταντίνου Πολιτικού Μηχανικού 
Υπαλλήλου ΠΕ της ∆ΤΕ-ΠΕ∆Α από τον κο Ζαφείρη Βασίλειο Πολιτικό 
Μηχανικό ορισµένο εκπρόσωπο από το ΤΕΕ  

− του αναπληρωµατικού µέλους κου Μπουζάνη Αχιλλέα Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ΤΕ υπαλλήλου της ∆ΤΕ – ΠΕ∆Α από την κα Λιάκου Μαρία 
Πολιτικό Μηχανικό ορισµένου αναπληρωτή εκπροσώπου από το ΤΕΕ 

2. Την έγκριση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την κάτωθι σύνθεση: 
Τακτικά µέλη   

1) Ραφτόπουλος ∆ηµήτριος, Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - 
Π.Ε.∆.Α. (ως Πρόεδρος) 

2) Λάσκος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - 
Π.Ε.∆.Α. (ως µέλος) 

3) Ζαφείρης Βασίλειος, Πολιτικός  Μηχανικός (ως µέλος εκπρόσωπος ΤΕΕ) 
Αναπληρωµατικά µέλη 

1) Σιτζίµη Μαρία , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - Π.Ε.∆.Α. (ως 
αναπλ. Πρόεδρος) 
2) Τσάδαρης Νικόλαος , Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. - Π.Ε.∆.Α. 
(αναπλ. µέλος) 
3) Λιάκου Μαρία  , Πολιτικός  Μηχανικός  (ως αναπλ. µέλος  εκπρόσωπος ΤΕΕ) 

 
Γραµµατέας 
Κουτσουρέλου Μαρία, Τ.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού, της ∆.Τ.Ε  (Τακτικό µέλος) 
Μανωλιάδη Σταµατία, ∆.Ε. ∆ιοικητικού Γραµµατέων, της ∆.Τ.Ε  (Αναπληρωµατικό µέλος) 

 
 

 
 
 

       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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