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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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1770/2018 
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 78ο  
Έγκριση χορήγησης χαλύβδινων σωλήνων ύδρευσης Φ600 στη Διεύθυνση τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής για χρήση τους στο έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του 
Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')», αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 
 
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. αριθ. πρωτ 120585/21-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν.4413/08-8-2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L94/1/28.3.2014) και άλλες 
διατάξεις». Ιδιαίτερα το άρθρο 78 (Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, 
μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 
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3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθμ. 66313/24553 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051Β΄/05-9-2017) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 273/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων 
της Περιφέρειας Αττικής» και 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. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. 
Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Των ισχυουσών διατάξεων περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147 Α 708-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – 
Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».  

7. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

8. Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 37487/20-02-2017 Απόφαση Ορισμού του Τμήματος Ειδικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
το έργο του θέματος. 

A. IΣΤΟΡΙΚΟ 

1.  Την 15-5-2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατική προθεσμία 
περαίωσης των εργασιών του έργου την 15/02/2019 . 

2. Την 02-10-2017 η Προϊσταμένη Αρχή με την με αρ. πρωτ. 199418 Απόφασή της ενέκρινε την 
τροποποίηση της μελέτης του έργου. 

3. Την αριθμ. 2666/2017 (ΑΔΑ: 6Θ757Λ7-ΞΑΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για παράταση τμηματικών προθεσμιών και αποκλειστικών προθεσμιών του 
έργου. 

4. Την αριθμ. 63/2018 (ΑΔΑ: 629Φ7Λ7-ΔΕ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής για παράταση τμηματικών προθεσμιών και αποκλειστικών προθεσμιών του έργου και της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 16/7/2019. 

5. Το με αρ. πρωτ. οικ.115804/13-6-2018 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής ζήτησε να της παραχωρηθούν από τη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής χαλυβδοσωλήνες ύδρευσης Φ600, οι οποίοι έχουν πληρωθεί για έργο της από την 
Περιφέρεια Αττικής και  δεν απαιτείται πλέον η χρήση τους στο συγκεκριμένο έργο. 

6. Η  Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με το αριθμ. 7179/19-06-2018 
έγγραφό της απάντησε ότι είναι δυνατή η παράδοση των σωλήνων κατόπιν σύνταξης σχετικού 
πρωτοκόλλου – παράδοσης παραλαβής μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκάρσια μετατόπιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, Υδραυλικά και 
Αντιπλημμυρικά Έργα ως και Υποστηρικτικά Έργα. 

Ειδικότερα αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση Έργων αστικών υποδομών (συγκοινωνιακά, 
υδραυλικά και συνοδά έργα Η/Μ καθώς και μετατοπίσεις/αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ), που 
αναπτύσσονται σε έκταση 340 στρεμμάτων, εντός της περιοχής της παρούσας εργολαβίας, καθώς 
και η εκτός της περιοχής αυτής κατασκευή ορισμένων υδραυλικών έργων. Επίσης στο αντικείμενο 
του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών Τελικού Σταδίου. 

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του έργου σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού, ώστε να 
υλοποιηθεί το έργο με την απαιτούμενη ποιότητα.  

Η κατασκευή των ακόλουθων έργων αστικών υποδομών: 

α) συγκοινωνιακά έργα, οδικά και τροχιοδρομικά, 

β) συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τροχιόδρομου και έργα αποστράγγισης οδοστρωμάτων και 
τροχιόδρομου, 

γ) υδραυλικά έργα υποδομής της περιοχής της ΦΑΣΗΣ Α', δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, έργα 
αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης 
κλπ.) καθώς και ορισμένα υδραυλικά έργα εκτός περιοχής, όπως αντλιοστάσια, αγωγοί, Κέντρο 
Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα. 

δ) οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και έργα ασφάλισης οδών, 

ε) συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα των συγκοινωνιακών και υδραυλικών υποδομών, 

στ) απαραίτητες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων σηματοδότησης του 
συστήματος κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου και εγκατάσταση του 
απαιτούμενου εξοπλισμού για την ένταξη της περιοχής του έργου στο Σύστημα Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Η έγκριση χορήγησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής χαλυβδοσωλήνων 
ύδρευσης Φ600 που έχουν πιστοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Της ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ 
ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ» που εκτελεί η Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής και οι 
οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον στο εν λόγω έργο, διότι η εργασία ολοκληρώθηκε με τη 
χρήση λιγότερων μέτρων σωλήνων. Οι εν λόγω σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
μετατόπισης δικτύου ύδρευσης του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού 
Όρμου (Φάση Α')» που εκτελείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.  

 
Και Επειδή : 

 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, στο αντικείμενό του περιλαμβάνονται εργασίες 
μετατόπισης των αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. 

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με το αριθμ. οικ.115804/13-6-2018 
έγγραφό της ζήτησε να της παραχωρηθούν από τη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής χαλυβδοσωλήνες ύδρευσης Φ600, οι οποίοι έχουν πληρωθεί για έργο της 
δεύτερης, από την Περιφέρεια Αττικής και δεν απαιτείται πλέον η χρήση τους στο συγκεκριμένο 
έργο. 

 Η  Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με το αριθμ. 7179/19-06-
2018 έγγραφό της απάντησε ότι είναι δυνατή η παράδοση των σωλήνων κατόπιν σύνταξης 
σχετικού πρωτοκόλλου – παράδοσης παραλαβής μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. 

 Η διατομή των σωλήνων της Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής 
είναι η απαιτούμενη για την κατασκευή μέρους του δικτύου ύδρευσης του έργου «Έργα Υποδομών 
για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')». 

 Η προμήθεια των σωλήνων είτε από το εμπόριο είτε από την ΕΥΔΑΠ είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία και το έργο έχει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, ενώ οι ήδη εγκεκριμένοι 
σωλήνες από την ΕΥΔΑΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα. 

 Οι σωλήνες που έχουν πιστοποιηθεί για το προαναφερθέν έργο της Διεύθυνσης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το αριθμ. 7179/19-06-2018 
έγγραφό της, δεν θα χρησιμοποιηθούν για το έργο. 

 Επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και έργου.  
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την χορήγηση σύμφωνης γνώμης ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής να 
χρησιμοποιήσει τους χαλυβδοσωλήνες ύδρευσης Φ600 που έχουν πιστοποιηθεί για τις ανάγκες 
του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Της ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ» που εκτελεί η Διεύθυνση Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την χορήγηση σύμφωνης γνώμης ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής να 
χρησιμοποιήσει τους χαλυβδοσωλήνες ύδρευσης Φ600 που έχουν πιστοποιηθεί για τις ανάγκες 
του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Της ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ» που εκτελεί η Διεύθυνση Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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