
  

                  
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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1763/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, 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. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 71ο  
Έγκριση: 1) της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες 
Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτη 2018-2019»προϋπολογισμού: 
3.600.000,00€ (με ΦΠΑ ) και των τευχών Δημοπράτησης 2) της διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 3) της δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 4) της αποστολής περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 1438/21-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
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-  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),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

 - 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,- του ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - 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», 

             - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

             - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
- των ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 
ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( 
Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί, 
καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, 

ΑΔΑ: 9ΨΥ87Λ7-ΞΤΖ



  

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
- Το Ν. 3852/10 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 7-6-2010) 
- Το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α ) «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», αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
- Την υπ΄Αριθμ. 109290 / 39629 Απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.4251Β (29-
12-2016). 
- Την υπ΄ αριθμ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (Α.Δ.Α. : Ω8Η77Λ7-ΣΧΩ). 

 
Το αντικείμενο της Εισήγησης 
 
Αφορά την έγκριση 1) της  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  
του έργου: «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής 
έτη 2018-2019» προϋπολογισμού: 3.600.000,00 € (με  ΦΠΑ ) και των τευχών  
Δημοπράτησης  2) της   διενέργειας  του  Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την  26η Ιουλίου 2018  
ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  10.00 π.μ. και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 3) της  δημοσίευσης  της  
διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ 4) της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.  

             Το αντικείμενο του έργου 
Οι επεμβάσεις επισκευής, συντήρησης, αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων 
κάτω από τις γέφυρες και πεζογέφυρες και της θεμελίωσης των βάθρων, καθώς 
και ανακατασκευές πρανών και τοίχων αντιστήριξης θα γίνουν στα παρακάτω 
ρέματα :  

-Ρέμα Πικροδάφνης στα σύνορα Πετρούπολης – Καματερού 
-Ρέμα Αφαίας – Χαϊδαρόρεμα 
-Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, 
στα σημεία : 
Οδογέφυρα οδού Πολυδρόσου 
Οδογέφυρα οδού Βάρναλη 
Γεφυράκι οδού Ροδοδάφνης αρ. 24 – Άγιος Αθανάσιος  
Οδός Αλεξανδρουπόλεως 
-Σαρανταπόταμος – Οδοί Κουβίδη και Γαίας 
-Ρέμα Τραχώνων – Γέφυρα στο Βυζαντινό εκκλησάκι 
-Ρέμα Πικροδάφνης, 
στα σημεία : 
οδών Δαιδάλου και Αρματολών 
Πεζογέφυρες οδών Θερμοπυλών και Αρματολών 
Περιοχή γηπέδων Φοινίκων 
-Ρέμα Εσχατιάς 
Οδός Ανεξαρτησίας – Δήμου Φυλής και Δήμου Αχαρνών 
-Κηφισός ποταμός, 
στα σημεία : 
Γέφυρα Λουτρού 
Αμαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ – Νέα Φιλαδέλφεια 
Οδός Λάμπρου Κατσώνη – Άγιοι Ανάργυροι 
-Ρέμα Καλλιρόης – Παπάγου 
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                      και  επειδή : 
 

- Το  έργο: «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής 
έτη 2018-2019» προϋπολογισμού 3.600.000,00 € (με  Φ.Π.Α.),  χρηματοδοτείται από το 
Π.Δ.Ε. ( ΣΑΕΠ585 κωδικός έργου 2017ΕΠ58500006). 
- Τα  τεύχη  Δημοπράτησης, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική Περιγραφή   όπως  συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το 
Τμήμα Ρεμάτων και  θεωρήθηκαν από  τη  Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής,  κρίνονται  τεχνικά  ορθά  και  εξυπηρετούν  τον  
σκοπό  για  τον  οποίο  συντάχθηκαν.  
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι 
διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των 
τιμών της κάθε ομάδας εργασιών του τιμολογίου της μελέτης. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο 
διαγωνιζόμενος με το μεγαλύτερο μέσο ποσοστό έκπτωσης με βάση τα επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης που προσέφερε επί των τιμών της κάθε ομάδας εργασιών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

            - Το  έργο  κρίνεται  απαραίτητο ώστε να γίνουν τα αναγκαία έργα συντήρησης: 

 Σε υποσκαφές και βλάβες σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα από οπλισμένο  

                σκυρόδεμα, κυρίως σε θεμελιώσεις-φορείς γεφυρών, τοίχους αντιστήριξης πρανών,  

                διάφορες κατασκευές εντός ρεμάτων κ.λ.π. 

 Βλάβες στους επενδυμένους με σκυρόδεμα πυθμένες των ρεμάτων. 

 Ρηγματώσεις, καταπτώσεις και βλάβες σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή και 
υποσκαφές στα θεμέλια τους 

 Βλάβες σε υφιστάμενα έργα συγκράτησης πρανών που έχουν κατασκευαστεί με 
συρματοκιβώτια. 

 Καταπτώσεις φυσικού πρανούς των ρεμάτων. 
 
- Η  Δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την  26η Ιουλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  10.00 π.μ. και 
με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
- Η    Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 
331 του Ν. 4412/2016  δηλ. το αργότερο μέχρι 03-07-2018.   

 
                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

 Την  έγκριση: 

1.Της Διακήρυξης του έργου «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρειας 
Αττικής έτη 2018-2019» προϋπολογισμού: 3.600.000,00 € (με  ΦΠΑ) και των τευχών  
Δημοπράτησης 

2. Της διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την  26η Ιουλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  10.00 π.μ. και με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 

3. Της  δημοσίευσης της διακήρυξης  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

4. Της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την  έγκριση: 

1.Της Διακήρυξης του έργου «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρειας 
Αττικής έτη 2018-2019» προϋπολογισμού: 3.600.000,00 € (με  ΦΠΑ) και των τευχών  
Δημοπράτησης 

2. Της διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την  26η Ιουλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  10.00 π.μ. και με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 

3. Της  δημοσίευσης της διακήρυξης  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

4. Της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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