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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1398/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 64ο  

Έγκριση των όρων του διαγωνισμού ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας  για την σύναψη σύμβασης 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ 
ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 5.600.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και Έγκριση αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης για 
δημοσίευση. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’αριθ. Πρωτ: 1130/17/5/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 
 
΄Εχοντας υπόψη: 

1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Του οργανισμού της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’ 3051/05-
09-2017)  

3. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  Ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)  

5. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» 
όπως ισχύουν σήμερα 

6. Του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 

7. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

8. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

9. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
10. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
11. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

12. 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 Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

13. του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων»  

 Και αφού λάβετε υπόψη :  
1. Το ΦΕΚ 122/τΥΟΔΔ/15.03.2017, διόρθωσης σφάλματος της με αριθμ.: 

48105/06.03.2017(ΦΕΚ114/τΥΟΔΔ/10.03.2017) Απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής, 
αναφορικά με τον ορισμό του Περιφερειακού Συμβούλου ως Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και ανάθεσης σε αυτόν άσκησης 
αρμοδιοτήτων. 

2. Τη με αριθμ.: 55955/15.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων 
& Υποδομών 

3. Τη με αρ.πρωτ.: οικ.189104/19.09.2017 Απόφαση της κ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.και Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών Έργων  και Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. 
(Διευθύνουσα Υπηρεσία).  

4. Την με αριθμό 423/2017  (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
της  Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018 όπου εντάχθηκε το έργο του θέματος. 

5. Την με αριθμό 425/2017  (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας 
Αττικής για το οικονομικό έτος 2018 όπου εντάχθηκε το έργο του θέματος. 

6. Τη με αρ. 70/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΒΦ57Λ7-Ω5Λ), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 50.000,00€, για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ειδικού 
φορέα 06072 Δ/νσεις Οικονομικών, ΚΑΕ: 9775.06.013  οικονομικού έτους 2017, για την 
ανάγκη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού: 5.600.000,00€, κατανεμημένο κατά 
3.500.000,00€ για το 2018 και 2.050.000,00€ για το 2019  της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 
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7. Το με αρ. πρωτ. οικ/1053/Φ26/10-5-2018 αίτημα  της Δ.Τ.Ε/Π.Ε.Δ.Α περί έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης και κατανομή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο του θέματος 

8. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος που συντάχθηκαν από τον μελετητή κ. Αθανάσιο 
Χαραλάμπους . 

9. Την με αρ. πρωτ. οικ/2081/ΦΜ/21-9-2016 (ΑΔΑ: 9Β8Τ7Λ7-Μ6Λ) Απόφαση , με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, πλην της διακήρυξης από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

10. Την με αρ. πρωτ. 63222/17/ 13-4-2017 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
του έργου του θέματος. 

11. Το με αρ. πρωτ. Φ.900/47/802861  Σ.688 /20-2-2018 έγγραφο του ΓΕΣ/Γ2 , με το οποίο 
συνηγορεί για την υπόγεια διέλευση αγωγού όμβριων υδάτων κλειστής διατομής , διαμέσου 
του Στρ/δου «Γεωργιάδη» στη Ν. Πέραμο. 

12. Την υπ’ αρ. 392/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΔΨ7Λ7-ΕΗΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής , με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής 
Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων εκτιμώμενης αξίας σύμβασης κάτω των 
ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

13.  Το με αρ.πρωτ οικ/264/1-2-2018 έγγραφο μας προς το ΤΕΕ και ΠΕΔΑ για ορισμό μελών στην 
επιτροπή δημοπράτησης 

 
Αντικείμενο του έργου: 
 
Το έργο αφορά στην  κατασκευή τμήματος του κεντρικού Συλλεκτήρα ΚΣ2 του Κακορέματος στην 
περιοχή της Νέας Περάμου, και του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή 
Ακρογιάλι της Νέας Περάμου. 
Πρόκειται για τον Κεντρικό Συλλεκτήρα – αποδέκτη των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής 
ενδιαφέροντος της Νέας Περάμου. Το προς κατασκευή τμήμα του Συλλεκτήρα εκκινεί αμέσως κατάντη 
της Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθηνών-Κορίνθου και τοποθετείται κάτω από την οδό Γεωργιάδου. 
Συνεχίζοντας κατά μήκος της οδού Γεωργιάδου συναντά την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, για να 
καταλήξει στην θάλασσα (Κόλπος της Ελευσίνας) διερχόμενο από την Σχολή Πυροβολικού. Το προς 
κατασκευή τμήμα του Συλλεκτήρα αποτελεί μεταξύ άλλων, και τον αποδέκτη του εσωτερικού-
σωληνωτού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων της Νέας Περάμου. 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 Επειδή :  
1) Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 5.600.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από 

Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής και είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής με ΚΑΕ : 9775.06.013  . 

2) Με τη  απόφαση 70/2017 της Οικονομικής Επιτροπής   (ΑΔΑ: ΨΒΦ57Λ7-Ω5Λ) εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 50.000,00€, οικονομικού έτους 2017, για την ανάγκη πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού: 5.600.000,00€, κατανεμημένο κατά 3.500.000,00€ για το 2018 
και 2.050.000,00€ για το 2019  της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

      3) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. , έχει εγκρίνει τα τεύχη  δημοπράτησης του υπόψη 
έργου, που αποτελούνται από :  
 Τιμολόγιο Μελέτης 
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)   
 Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)  
 Προϋπολογισμό Μελέτης. 
 Μελέτη για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. 
 Τεύχος Προμετρήσεων 
 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας & Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 

4) Η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης), κρίνεται τεχνικά ορθή. 

5) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27  και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και τρόπο 
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σύνταξης και υποβολής «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών 
εργασιών», σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.(2α) του Ν. 4412/2016 και η διακήρυξη έχει 
προσαρμοσθεί στις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 117384/26-10-2017  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3821/31-10-2017) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»  

6) Με το εν λόγω έργο θα αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στην 
περιοχή της Ν. Περάμου σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 Την έγκριση των όρων  του διαγωνισμού ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας  για την σύναψη 
σύμβασης του  έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικού προϋπολογισμού  5.600.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και  έγκριση αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης για 
δημοσίευση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση των όρων  του διαγωνισμού ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας  για την σύναψη 
σύμβασης του  έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικού προϋπολογισμού  5.600.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και έγκριση αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης για 
δημοσίευση. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

      Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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