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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2954/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 62ο  
Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ-
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού 33.500.000,00€ (με ΦΠΑ).  

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την 08-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ανατολικής  
Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Την αρ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ4251Β/29-12-2016) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής 
λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» Ν1418/84 , ΠΔ609/86 όπως 
τροποποιήθηκαν  και συμπληρώθηκαν με τα Ν2229/94, ΠΔ368/94, Ν2576/98, 3263/04. 
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4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τα ισχύοντα άρθρα του  Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), όπως 
τροποποιήθηκαν  και ισχύουν σήμερα. 
5. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 
6. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157)  «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 
7. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις». 
8. Την υπ. αρ. 392/2016( ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017  
και την υπ αρ. 393/2016 (ΑΔΑ ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός  ΠΕ 
οικονομικού έτους 2017 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.   
9. Την αρ. πρωτ. 3521/2-202018 (ΑΔΑ:75Λ7Λ7-ΘΕΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
10. Τη μελέτη για την εκτέλεση του έργου όπως εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ με 
την αρ. ΤΕ 229502/6770/οικ/21-11-2013 Απόφαση και επικαιροποιηθηκε  με την αρ.ΤΕ195965/5304/οικ 
απόφαση.  
11.  Την Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη κατασκευή του Δημόσιου έργου 
«Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά-Διόνυσος-Μάκρη» (ΦΕΚ Α.Α.Π 58/29-3-2018) 
Και επειδή :  
12. α)  Η μελέτη όπως εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ την αρ. ΤΕ 
195965/5304/οικ απόφαση κρίνεται τεχνικά ορθή και εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε.  
β) Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων άνω των ορίων 
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, είναι σύμφωνη με την αρ. 127/29-11-2017 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.   
γ) Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».  
δ) Η επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2017 θα αποτελείται από επτά (7) 
μέλη: τέσσερεις (4) τεχνικούς υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εκ των οποίων ο ένας θα είναι πρόεδρος της 
επιτροπής, ένα (1) εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, ένα (1) εκπρόσωπο  ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ένα (1) 
εκπρόσωπο του ΤΕΕ. 
ε) Με την αρ. 390/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έχει συγκροτηθεί ετήσια επιτροπή για τη 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω του ποσού του 1.000.000,00€. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Η παρούσα εργολαβία αφορά την αναμόρφωση 15,5 χλμ της Επ.Οδου 29 , η οποία συνδέει το Διόνυσο 
με τη Μάκρη αποτελούμενη από αστικό και υπεραστικό τμήμα. 
Η επέκταση της πρωτεύουσας προς βορρά και ανατολάς, η μεγάλη αύξηση  των οχημάτων και 
συνακόλουθα των μετακινήσεων, η ευρεία χρήση της συμβάλλουσας οδού από τη Πεντελη στον 
Αγ.Πετρο, καθιστούν αναγκαία την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού η οποία θα 
αποτελέσει μεγάλο έργο για τη Περιφέρεια Αττικής. 
Με βάση την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων της οδού ακλουθώντας 
κατά κύριο λόγο την υφιστάμενη χάραξη, εφαρμογή ομοιομόρφων πλευρικών διαμορφώσεων ανάλογα 
με το χαρακτήρα του τμήματος (αστικό, υπεραστικό).Επίσης προβλέπονται κατάλληλες διαμορφώσεις 
στους βασικούς ισόπεδους κόμβους της οδού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας  και της 
αναγνωσιμότητας των κόμβων τους, όπως λωρίδες αναμονής αριστερών στροφών ,νησίδες κλπ. Στο 
υπεραστικό τμήμα της οδού προβλέπεται κατασκευή τριών λωρίδων κυκλοφορίας , με εναλλασσόμενη 
διάθεση της μεσαίας λωρίδας στις δυο κατευθύνσεις για προσπέραση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα προσπέρασης των βραδυπορούντων οχημάτων και να διευκολύνεται η ροη της 
κυκλοφορίας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα 
Την έγκριση : 
 α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις , του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ-
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού 33.500.000,00€ (με ΦΠΑ).  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

Την έγκριση α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις , του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ-
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού 33.500.000,00€ (με ΦΠΑ).  
 

               
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
        Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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