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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 926/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 3ο  

Έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο 
μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, της 
παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας 2019-2020» συνολικής 
δαπάνης 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση 
του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’αρ. 
121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» .  

3. Tα άρθρα 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.   

4. Το Π.Δ. 7/2013 «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». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 48105/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων  στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Καραμάνο Χρήστο (ΦΕΚ 
114/ΥΟΔΔ/10-03-2017). 

7. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

8. Το Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».  

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

10. Το 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. 

11. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
13. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  
14. Το 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».  

15. Την συνταχθείσα μελέτη για την παροχή Υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθήνας 2019-2020», όπως συντάχθηκε από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελείται από : Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και  ΣΑΥ – ΦΑΥ.  

16. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής με κωδικό έργου 
2018ΕΠ58500006 με ολικό προϋπολογισμό 3.000.000,00 €.  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης 
(Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς), γ) αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθήνας 2019-2020» συνολικής δαπάνης 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
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   Η υπό δημοπράτηση παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τον καθαρισμό των ρεμάτων που 
εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής. Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοικτά και κλειστά (διευθετημένα). Τα προς καθαρισμό 
ρέματα αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 
    

α/α ΔΗΜΟΣ ΡΕΜΑ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ (m) 

1 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

1. Εσχατιάς 1.400 

2. α παράρεμα του ρέματος Εσχατιάς 1.700 

3. β παράρεμα του ρέματος Εσχατιάς 500 

2 ΙΛΙΟΥ Φλέβας 3.500 

3 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
1. Δουσμάνη 300 

2. Ρέμα ΒΙΟΧΡΩΜ. 400 

4 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

1. Οδού Κορυτσάς 

5.270 

2. Οδού Ιερού Λόχου 

3. οδού Ηλία Βενέζη 

4. οδού Σάμου 

5. οδού Αφαία Σκαραμαγκά 

5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χαϊδαρόρεμα 850 

6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Γεώργιζα   

Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής. Πέραν των ανωτέρω ρεμάτων είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα 
ρέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά μέσα στα διοικητικά όρια 
της πρώην Νομαρχίας Αθηνών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου 
είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την 
παρέμβαση.  
Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι οι ακόλουθες:  
1. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων φερτών υλικών, απορριμμάτων, 

μπαζών ή αυτοφυούς βλάστησης. 
2. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής 

αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα 
δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των 
ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο 
κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η 
συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του 
κορμού τους. 

3. Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, έργα 
συναρμογής), δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να 
απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.  

Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, 
μπάζα ή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει 
και να ενημερώνει την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, 
σωληνώσεις αγνώστων δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν 
τη απρόσκοπτη ροή των υδάτων προς τα κατάντη). 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω 
τεχνικά έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες 
εργασίες ή να περικόψει κάποιες από αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν. 
Διάρκεια σύμβασης:  Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Και επειδή : 

1. Η μελέτη της παροχής υπηρεσιών του θέματος έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής και κρίνεται τεχνικά ορθή.  
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2. Με την από 26/11/2018 (Α.Δ.Α. : ΨΞΑΙ465ΧΙ8-7ΚΓ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης η παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ585 του ΠΔΕ 2018, με 
κωδικό  2018ΕΠ58500006. 

3. Στην υπόψη σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπάρχει ανάγκη διάθεσης των απαιτούμενων 
μηχανημάτων (εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγό κ.λπ.) και ύπαρξης έμπειρου τεχνικού 
προσωπικού με πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στον καθαρισμό ρεμάτων.  

4. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να διασφαλισθούν ως προς την άρτια εφαρμογή τους με 
το να περιληφθούν οι ανάλογοι όροι στη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 46 του Π.Δ. 
60/2007 και να εξασφαλισθεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών από εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις, που  θα διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.  

5. Επειδή, επείγει η άμεση δημοπράτηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον 
καθαρισμό ρεμάτων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αττικής, 
λόγω της ανάγκης άμεσου καθαρισμού τους ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των 
ομβρίων. 

6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής συνέταξε την διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
και των τευχών δημοπράτησης καθώς και την Περίληψη διακήρυξης που πρέπει να σταλεί 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον 
Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής   σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

7. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
8.  Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του 

Ν4412/2016.  
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 Την έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, 
Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθήνας 2019-2020» συνολικής δαπάνης 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, 
Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθήνας 2019-2020» συνολικής δαπάνης 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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