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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 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2095/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, 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. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

Θέμα 63ο  

Έγκριση 1)της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 
με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής: 775.553,95€ (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) και των 
τευχών Δημοπράτησης, 2)της διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αποσφράγιση των 
προσφορών στις 12-9-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. 3)της δημοσίευσης περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕΕΕ) και 4)της δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 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.: 1616/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες τις κανονιστικές πράξεις  που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 
εκδοθεί για την ερμηνεία του. 
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2. Των άρθρων 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

3. Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα του άρθρου 59 αυτού «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

4. 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 του άρθρου 1 αυτού. 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  

7. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

9. Του π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
10. Του ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
11. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
12. 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». 

13. Του π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  
14. Του 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.,  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”.  

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

16. Του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως 
ισχύει. 

17.  Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”. 

18. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει. 

19. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, όπως ισχύει. 

20. Του π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  
κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 
μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 
αμοιβών. 

21. Του ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και 
οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32). 

22. Της Εγκυκλίου 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 
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23. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθέντων κανονιστικών διατάξεων (πλην αυτών που 
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλων διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 
τα οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξης (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

24. Των ισχυουσών προδιαγραφών για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
25. Του  ν. 3852/2010 « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010). 
26. Της υπ’ αριθμ. Απόφασης 109290/39629 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 

1661   Β’/11-05-2018) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του οργανισμύ 
εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

27. Του π.δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α’), «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». 

28. Της  υπ’ αριθμ οικ. 13459/2-7-2018 Απόφασης  της  Περιφερειάρχη  Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφεριάρχες της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περ. Αττικής» (ΑΔΑ: 6ΩΕΧ7Λ7-
5ΞΧ) 

 
Το αντικείμενο της Εισήγησης 
Η έγκριση 1) της  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής: 775.553,95 €  (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) και των 
τευχών  Δημοπράτησης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων)  2) της διενέργειας  του ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με αποσφράγιση των 
προσφορών στις  12-9-2018  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  10.00π.μ. 3) της αποστολής περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕΕΕ) και 4)  της  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Το αντικείμενο της μελέτης 
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στη μελέτη Οριοθέτησης και Έργων Διευθέτησης τμήματος των 
ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Θριασίου Πεδίου. Τα τμήματα των ρεμάτων βρίσκονται 
ανάντη των υφιστάμενων κατασκευασμένων έργων διευθέτησής τους και κατάντη της Λεωφόρου 
ΝΑΤΟ. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος του λεκανοπεδίου Αττικής εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου.  
Το μήκος έργων της παρούσας μελέτης προσδιορίστηκε  σε :  
 Ρέμα Μαύρης Ώρας (Μαρινόρα) περί τα 1,6χλμ.  
 Ρέμα Διυλιστηρίων, περί τα 3,0χλμ. 
 
Το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους 
μελετών: 
 Υδραυλική μελέτη (κατηγορία 13), αποτελούμενη από: 
 Υδρολογική μελέτη, με υπολογισμό πλημμυρικών παροχών και έλεγχο των 
υφιστάμενων διευθετήσεων (αποδεκτών) με βάση νέα δεδομένα 
 Έλεγχο των προτεινόμενων στην Προμελέτη  έργων και τροποποίησή τους, στο 
βαθμό που απαιτείται, ανάλογα με τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών, της Νομοθεσίας και των 
νέων δεδομένων 
 Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης για τον καθορισμό των συντεταγμένων των 
οριογραμμών των εν λόγω ρεμάτων.  
 Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο Οριστικής. 
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 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ., μετά το στάδιο της Οριστικής 
Μελέτης. 
 Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27), σε στάδιο ΜΠΕ για έκδοση ΑΕΠΟ  
 Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες 
της παρούσας μελέτης 
 Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία 20) στην περιοχή των ρεμάτων της παρούσας μελέτης 
 Γεωτεχνική Μελέτη(κατηγορία 21)  σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της παρούσας 
 
 Και  επειδή 
- Η μελέτη με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής: 775.553,95 €  (Με Απρόβλεπτα και 
Φ.Π.Α.),  χρηματοδοτείται από ίδιους  πόρους  της  Περιφέρειας  Αττικής (ΚΑΕ 9762.06.015). 
- Τα  τεύχη  Δημοπράτησης, Φάκελος έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτίμησης 
Αμοιβής, Συγγραφή Υποχρεώσεων)  όπως  συντάχθηκαν  και  θεωρήθηκαν από  τη  Διεύθυνση 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής,  κρίνονται  τεχνικά  ορθά  και  
εξυπηρετούν  τον  σκοπό  γα  τον  οποίο  συντάχθηκαν.  
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
(άρθρο 86 παρ. 6γ )  και κριτήριο ανάθεσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
- Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος promitheus.gr Οι διαγωνιζόμενοι 
μέσω του συστήματος θα συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
αναγράφοντας την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης, και το έντυπο ΕΕΕΣ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
- Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι: 
 Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με μείωση των κινδύνων από 
πλημμύρες, αφού η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε μέτριας και ισχυρής έντασης επεισόδια 
βροχόπτωσης προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στις παραρρεμάτιες εκτάσεις (ιδιοκτησίες, οδικό 
δίκτυο, κ.λπ.) 
 Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής με τη 
βελτίωση των συνθηκών ροής, και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών 
υλικών 
 Η προστασία των ρεμάτων μέσω της οριοθέτησής τους. 
- Με το με αρ. 107ο /07-05-2018 Πρακτικό της Κ.Σ.Ε. του άρθρου 140 του Ν. 4070/12, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ. 1257/Φ.(Κ.Σ.Ε.) /6-6-2018 και  έγινε δεκτό το αίτημα της Δ/νσης 
για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης του θέματος 
   
- Με τη με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/οικ. 1257/Φ.(Κ.Σ.Ε.) /6-6-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών 
και Δικτύων/Γεν. Γραμματεία υποδομών/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ./Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων εγκρίθηκε το 107ο /07-05-2018 Πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε) 
του άρθρου 140 του Ν. 4070/12 σύμφωνα με το οποίο, έγινε δεκτό το αίτημα της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης του 
θέματος από την ίδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής.  
- Το εγκεκριμένο αίτημα έχει ΑΔΑΜ: 18REQ003390623 2018-07-09   
- Έχει εκδοθεί η Απόφαση με αρ. πρωτ. 1763/03-01-2018 της Δ/νσης Οικονομικής διαχείρισης/ 
Τμήμα Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: Ψ4ΔΛ7Λ7-9ΒΒ) για την ανάληψη πολυετούς 
υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018: 5.000,00€  για  το έτος 2019: 195.000,00€ και για  το 
έτος 2020:  650.000,00€ και με αρ. 252 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της Υπηρεσίας με ΑΑ Βεβ: 146, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση της στο θέμα 
μελέτης.  
- Το Συμβούλιο  Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής κατά την 13η Συνεδρίαση – πράξη 1η- 10-
07-2018, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά, για  την  έγκριση της προκήρυξης  ανάθεσης της μελέτης 
με  τη  διαδικασία του άρθρου 86 παρ. γ΄ του Ν4412/2016.   
- Η Διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 4535/Β/2017 «Έκδοση προτύπων τευχών Διακηρύξεων ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω 
των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή»).  
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση 1) της  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής: 775.553,95 €  (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) και των 
τευχών  Δημοπράτησης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων)  2) της   διενέργειας  του ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με αποσφράγιση των 
προσφορών στις  12-9-2018  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  10.00π.μ. 3) της αποστολής περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕΕΕ) και 4)  της  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1)Την έγκριση της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής: 775.553,95€ (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) και των 
τευχών Δημοπράτησης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων). 
2)Την διενέργεια ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αποσφράγιση των προσφορών στις 12-9-2018 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. 
3)Την αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ). 
4)Την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Αλεξ. Μπαλού, δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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