
 1 

                   
 
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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3703/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 46ο  

Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 
παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των όρων της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, για τη μελέτη 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», προϋπολογισμού  1.311.952,61€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
γ) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 391/2018 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

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

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ 3227/27-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη : 
1. Το  Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238Α), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1661/Β/2018) 
3. Την υπ. αρίθμ. 48105/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφέρειας Αττικής κ. Καραμάνο Χρήστο (ΦΕΚ 
114/ΥΟΔΔ/10-03-2017). 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και του Νόμου 3316/2005, όπως αυτός ισχύει 
σήμερα. 

5. Την υπ. αρίθμ.    82/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων  (1η τροποποίηση ) για το οικονομικό έτος 
2018. 

6. Την υπ. αρίθμ.    84/2018  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής ( 1η τροποποίηση ) για το 
οικονομικό έτος 2018. 

7. Την εγκύκλιο 6 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) με θέμα 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) 

8. Την υπ’ αρ. 391/2018 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΡΧΣ7Λ7-3ΨΖ) με την οποία συγκροτούνται ετήσιες Επιτροπές Διεξαγωγής Διαγωνισμών, 
κατά το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/16 

9. Ότι την  Τετάρτη 15/11/2017, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και έπειτα από βροχόπτωση πολύ 
μεγάλης έντασης (υετός)  στην περιοχή του όρους Πατέρα, προκλήθηκαν εκτεταμένα 
πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Τα φαινόμενα αυτά 
προκάλεσαν  εκτεταμένες υλικές ζημιές  και τον θάνατο συνανθρώπων μας. Το οδικό δίκτυο 
της περιοχής ειδικότερα τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Θηβών υπέστη 
σοβαρές ζημιές, καθώς και η πόλη της Μάνδρας  στον οικιστικό ιστό της οποίας, σήμερα 
υλοποιείται το αντιπλημμυρικό έργο «Εκτροπή χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτηση 
χειμάρρου Σούρες Θριασίου πεδίου. 

10. Την από 7-5-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΙΓΜΕ για την 
εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα  για τη μείωση του 
πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής-Μέτρα πρόληψης και 
περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων», που έχει ως σκοπό τη μείωση του κινδύνου που 
συνδέεται με την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Μάνδρας μέσω της 
διερεύνησης των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών στις θέσεις 
που απαιτούνται παρεμβάσεις για την ανάσχεση των σοβαρών φαινομένων που πλήττουν τον 
οικισμό. 

11. Ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής 
Σύμβασης, θα αξιοποιηθούν από την Περ. Αττικής για τον ορθολογικό σχεδιασμό και 
αναβάθμιση των υποδομών, με τελικό στόχο την προστασία των κατοίκων και του 
περιβάλλοντος. 

12. Ότι ανάντη του οικιστικού ιστού της πόλης της Μάνδρας υπάρχει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο 
με κύριους κλάδους το ρέμα Αγ. Αικατερίνης και το ρέμα Σούρες τα οποία πρέπει  να 
μελετηθούν και να οριοθετηθούν και να προβλεφθούν τα ανάλογα έργα διευθέτησης, καθώς και 
τα έργα ανάσχεσης τα οποία θα μελετηθούν εντός της συνολικής λεκάνης απορροής κάθε 
ρέματος, σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα του ΙΓΜΕ, η οποία κατατέθηκε στην Περιφέρεια 
Αττικής τον Οκτώβριο του 2018.  

13. Ότι μετά την καταστροφική πλημμύρα, (θεομηνία) την 15η-11-2017, αλλά και την επανάληψη 
σε μικρότερη έκταση τον Ιούνιο 2018, είναι απαραίτητο με την παρούσα μελέτη να σχεδιαστούν 
τα απαιτούμενα έργα στα ανάντη του συνεκτικού οικιστικού ιστού, για τη μείωση των κινδύνων 
από πλημμύρες και την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης  περιοχής στα κατάντη.   

14. Ότι με δεδομένη την καταστροφική πλημμύρα  του Νοεμβρίου του 2017 άμεση προτεραιότητα 
και κύριοι στόχοι της υπό εκπόνηση μελέτης είναι: η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής 
με μείωση των κινδύνων από πλημμύρες, η περιβαλλοντικά ασφαλής συνολική διαχείριση των 
πλημμυρικών ροών με βελτίωση των συνθηκών ροής των ρεμάτων που καταλήγουν στον 
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αστικό ιστό της πόλης της Μάνδρας, τόσο στα ορεινά τμήματά τους, όσο και στις 
παραρρεμάτιες περιοχές αυτών.  

15. Ότι είναι πιθανή η συχνή επανάληψη παρόμοιων ακραίων φαινομένων λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, η υπόψη μελέτη με την οριοθέτηση και διευθέτηση των εν λόγω ρεμάτων, είναι 
απαραίτητο να γίνει δεδομένου ότι ήδη κατασκευάζεται το αντιπλημμυρικό έργο: Εκτροπή 
χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου πεδίου εντός του 
οικιστικού ιστού, καθώς και η επισκευή του οδικού δικτύου της περιοχής στο τμήμα της 
Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Θηβών το  οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, 

16. Ότι για την άμεση δημοπράτηση και κατασκευή των αντίστοιχων έργων και για την 
αντιπλημμυρική προστασία  της πόλης της  Μάνδρας, η οποία έχει οικιστικά αναπτυχθεί στις 
παραπλεύρως της κοίτης των δύο ρεμάτων (Αγ. Αικατερίνης και Σούρες) απαιτείται η εκπόνηση 
της παρούσας  μελέτης  η οποία θα περιλαμβάνει τα έξής: 

- Εκπόνηση  Μελέτης υδραυλικών  Έργων (κατηγορία μελέτης 13) με: 
Επικαιροποίηση Υδρολογικής μελέτης  
Εκπόνηση  Προμελέτης των πάσης φύσεως έργων διευθέτησης (στο βαθμό που αυτό απαιτείται) 
Οριστική μελέτη  έργων διευθέτησης και ανάσχεσης όπου απαιτούνται    
Μελέτη οριοθέτησης για τον καθορισμό των οριογραμμών  των ρεμάτων.    
Τεύχη Δημοπράτησης των έργων που θα προκύψουν από την εκπόνηση της πλήρους μελέτης σε 

στάδιο οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων  
Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ  
- Εκπόνηση Μελέτης Τοπογραφίας (κατηγορία μελέτης 16). 
- Εκπόνηση Γεωλογικής μελέτης (κατηγορία μελέτης 20) 
- Εκπόνηση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27) 
17. Για την άμεση δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων που θα προκύψουν από την υπόψη  

μελέτη  απαιτείται επίσπευση των εργασιών του μελετητικού αντικειμένου ο οποίος ορίζεται σε 
καθαρό χρόνο οκτώ(8) μήνες  και σε δώδεκα (12)  από την υπογραφή της σύμβασης 
περιλαμβανομένων και των προβλεπόμενων χρόνων εγκρίσεων  των διαφόρων μελετών και 
σταδίων.  

18. Η ένταξη της εν λόγω μελέτης έχει προταθεί στην 1η τροποποίηση του Προγράμματος 
Εκτελεστέων έργων και στην 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  
(Κ.Α.Ε.9775.06.023). 

19. Η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να 
αντιμετωπίσει εξολοκλήρου τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στις 
15/11/2017 στην περιοχή της πόλης της  Μάνδρας  από τα ανάντη (όρος Πατέρα),  πρέπει να 
εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη και την «Ολοκληρωμένη γεωλογική 
έρευνα  για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας 
Αττικής-Μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων», (ΙΓΜΕ Οκτώβριος 
2018), από τις οποίες θα προκύψουν τα αντίστοιχα  προς υλοποίηση έργα.  
 
και επειδή:  

-     Η ακραία κακοκαιρία της 15/11/2017 που προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά 
φαινόμενα με αποτέλεσμα την απώλεια συνανθρώπων μας, αλλά και εκτεταμένων 
υλικών ζημιών, αποτελεί ένα γεγονός απρόβλεπτο. Σύμφωνα με την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία ΕΜΥ Κατά την Τρίτη και την Τετάρτη (14 έως 15/11/2017) 
στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις. 
Ειδικότερα τη νύχτα της Τρίτης προς τη Τετάρτη στο όρος Πατέρα οι έντονες 
βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων επιφανειακών απορροών 
και την απόδοση μεγάλων ποσοτήτων νερού στην ευρύτερη περιοχή με διέξοδο προς 
τις πεδινές περιοχές της Μάνδρας, Νέας Περάμου κλπ. Το χαρακτηριστικό του 
φαινόμενου είναι ότι το ύψος βροχής που σημειώθηκε κατά τόπους σε ένα 24ωρο, 
ξεπέρασε σε κάποιες περιοχές το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής τους και οι αντίστοιχες 
εντάσεις βροχόπτωσης, ήταν κατά τόπους υψηλές και σε κάποιες περιπτώσεις 
ξεπέρασαν τις ήδη καταγεγραμμένες μέγιστες, με βάση το κλιματικό αρχείο της ΕΜΥ. 
Σύμφωνα λοιπόν με καταγραφές του μετεωρολογικού Ραντάρ Υμηττού της ΕΜΥ, το 
εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού στην ευρύτερη περιοχή του όρους Πατέρα από το 
απόγευμα της 14ης μέχρι το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου υπήρξε γύρω στα 80 mm. 
Αξιοσημείωτο γεγονός του πλημμυρικού επεισοδίου ήταν η μεγάλη ραγδαιότητα που 
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καταγράφηκε σχετικά. Ενδεικτικά, οι τιμές κατά διαστήματα ξεπέρασαν και τα 300 
mm/h. 

-    Η υπηρεσία μας ήδη δημοπράτησε το αντιπλημμυρικό έργο: «Εκτροπή χειμάρρου Αγ. 
Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου Σούρες», το οποίο υλοποιείται σήμερα με 
ταχύτατους ρυθμούς και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιπλημμυρική προστασία της 
πόλης της Μάνδρας. 

-    Παρ’ όλα αυτά παραμένει η ανάγκη για την άμεση εκπόνηση της μελέτης στην 
περιοχή ανάντη της πόλης της Μάνδρας, μετά την  καταστροφική πλημμύρα την 
15/11/2017, με στόχο γενικά την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με 
περιορισμό των κινδύνων από πλημμύρες, την περιβαλλοντικά ασφαλή συνολική 
διαχείριση των πλημμυρικών ροών με βελτίωση των συνθηκών ροής των ρεμάτων που 
καταλήγουν στον αστικό ιστό της πόλης της Μάνδρας αλλά και στις παραρρεμάτιες 
περιοχές αυτών, τον περιβαλλοντικά ασφαλή έλεγχο των διαβρώσεων και των 
αποθέσεων φερτών υλικών εντός της κοίτης των ρεμάτων, καθώς και την προστασία 
των ρεμάτων σε συνδυασμό με τις αναπτυσσόμενες ανθρωπογενείς λειτουργίες, μέσω 
της οριοθέτησής τους.  

-    Με δεδομένο ότι η ένταση αλλά και η συχνότητα των βροχοπτώσεων έχει αυξηθεί το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, η συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων στα ανάντη 
της πόλης της Μάνδρας με την παρούσα μελέτη και με την εξεύρεση λύσεων, κρίνεται 
απαραίτητη για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στις κατοικημένες περιοχές που 
βρίσκονται στα κατάντη. 

-    Η έρευνα του ΙΓΜΕ (η από7-5-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας 
Αττικής και ΙΓΜΕ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα  για τη μείωση του 
πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής-Μέτρα πρόληψης 
και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων» που αποτελεί προκαταρκτική πρόταση 
(θέση και χαρακτηριστικά) των έργων συγκράτησης φερτών και απορροής στα ανάντη 
των ρεμάτων παραδόθηκε στην Περιφέρεια Αττικής τον Οκτώβριο του 2018.   Τα 
στοιχεία της  έρευνας λαμβάνονται  υπόψη  και κατά τη σύνταξη των τευχών αλλά και 
κατά την εκπόνηση της υπό δημοπράτηση μελέτης. 

-    Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της 
υπηρεσίας μας 

-   Ο   ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα παρακάτω αντικείμενα μελετών: 
Α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία μελέτης 13) Πτυχίο Ε΄Τάξης  
Β) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (κατηγορία μελέτης 16) Πτυχίο Γ΄Τάξης και άνω 
Γ) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  (κατηγορία  μελέτης 20) Πτυχίο Α΄Τάξης και άνω 
Δ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ ( κατηγορία μελέτης 27) Πτυχίο Γ΄Τάξης και άνω 
Και να διαθέτει μελετητή που θα στελεχώνει την ομάδα εκπόνησης μελέτης του 
αναδόχου σχήματος, με  Πτυχίο Β΄τάξης και άνω στην κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες). 

20. Με την  αριθμ. πρωτ. 8266/08-11-2018 Απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας   
παρατείνει την κήρυξη σε κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της δημοτικής 
ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων , της Δημοτικής ενότητας Μαγούλας του Δήμου 
Ελευσίνας  και της δημοτικής ενότητας  Μάνδρας  του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι  
κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από 
έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15-
11-2017 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί .  

21. Σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αναφέρεται ότι «2. Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
….γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης 
σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 
Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 «Κατώτατα Όρια» σε συνδυασμό με την παρ. 28 του 
άρθρου 2 «Ορισμοί» του ν.4412/2016 αναφέρεται ότι «δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων» και 

ΑΔΑ: 9ΛΧΒ7Λ7-ΨΥΠ



 5 

ως «συμβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την 
έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, 
δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, και των 
οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη 
από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά» και «γ) 
209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από  
κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν 
λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III 
του Προσαρτήματος Α΄». 

22.  Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
23. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (βλ. ανωτέρω αναφορά 7), για 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δεν 
απαιτείται συγκρότηση επιτροπής μέσω Μη.Μ.Ε.Δ 

24. Ισχύει η 391/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (βλ. ανωτέρω αναφορά 8) στην οποία 
προβλέπεται Επιτροπή Διαγωνισμού για συμβάσεις με ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 
Την έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, και β) των όρων της Διακήρυξης και της επισυναπτόμενης 
πρόσκλησης, για τη μελέτη «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», προϋπολογισμού: 
1.311.952,61€ (πλέον Φ.Π.Α.) γ) της διεξαγωγής του διαγωνισμού από την Επιτροπή που έχει 
συγκροτηθεί με την αριθμ.391/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και 
αφορά σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 σε επόμενη Συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της διαδικασίας από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). 
 

Β) Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης και πρόσκλησης, για τη μελέτη «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», προϋπολογισμού: 1.311.952,61€ (πλέον Φ.Π.Α.).  
 

Γ) Την έγκριση της διεξαγωγής του διαγωνισμού από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την 
αριθμ.391/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
 

Δ) Την υποβολή του φακέλου στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς έγκριση της διαδικασίας. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 

 

ΑΔΑ: 9ΛΧΒ7Λ7-ΨΥΠ


		2019-01-17T14:46:10+0200
	Athens




