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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
         213 20 63 776 

  
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3194/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 28ο  
α) Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός 
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) β) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», 
προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
  Έχοντας υπ’ όψη : 

 
1. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Την υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018)  Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως ισχύει. 
4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
5. Τον. Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
6. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 

ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την οποία 
ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

7. Την υπ’ αρ. 505910 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης - Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3411/06-09-2019). 

8. Το αρ. πρωτ. 764006/25-11-2019 έγγραφό μας προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
που αφορά την αποστολή του τεχνικού δελτίου.   

9. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019,  Σ.Α.Ε.Π.  585 με κωδικό έργου: 2014ΕΠ58500037 (ως υποέργο). 

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

11. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
12. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

13. Την αρ. πρωτ. 73033/04-07-2018 (ΑΔΑ: 9Φ7Ζ465ΧΙ8-Ν3Κ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, η παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τοπ Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 585, με 
κωδικό έργου 2014ΕΠ58500037. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ226τ.Α΄ / 27-10-2011).  

15. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540τ.Β΄/07-11-11) και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ¨Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 
ανάθεση ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων¨.   

 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 
Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι όλα ανοιχτά (διευθετημένα και μη). Τα παρακάτω ρέματα ανήκουν 
στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα στους 
Δήμους Ωρωπίων, Μαραθώνος, Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας, 
Σπατών – Αρτμέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας και 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 
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Αντικείμενο συντήρησης και Τρέχουσα Κατάσταση 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ο καθαρισμός ρεμάτων και εργασίες καθαρισμού οχετών 
σε άνοιγμα μέχρι 3μ, δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να 
απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και για τις 
ποσότητες των προϊόντων του καθαρισμού 
Ακόμη ο πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με 
την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες 
κλπ.) χωρίς αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 
Επίσης ο πάροχος 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. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί:  
α) Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός 
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   
β) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

α) Την αρ. πρωτ. 73033/04-07-2018 (ΑΔΑ: 9Φ7Ζ465ΧΙ8-Ν3Κ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, η παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τοπ Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 
έργου 2014ΕΠ58500037. 
β) 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.  

γ) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να διασφαλισθούν ως προς την άρτια εφαρμογή τους με  το να 
περιληφθούν οι ανάλογοι όροι στη διακήρυξη και να εξασφαλισθεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών 
από εξειδικευμένες επιχειρήσεις, που θα διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. 
δ) Επειδή η υπάρχουσα εργολαβία «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
ΑττικήςΥΔΡ15» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ βαίνει προς την ολοκλήρωση της και η νέα 
εργολαβία «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής ΑττικήςΥΔΡ20» 
προϋπολογισμού 2.000.000,00€ βρίσκεται στο στάδιο δημοπρασίας (έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ) και 
έως να υπογραφεί η σύμβαση θα πρέπει να υπάρχει εν ενεργεία εργολαβία ώστε να 
πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού, δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας είναι αποδέκτης πλήθος 
αιτημάτων από Δήμους, φορείς και πολίτες. 
ε) Επειδή, επείγει η άμεση δημοπράτηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό 
ρεμάτων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
λόγω της ανάγκης άμεσου καθαρισμού τους ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα 

 
α) Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός 
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   
β) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) η οποία μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους:  
 
Τακτικά μέλη   
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1) Θεοφανόπουλος Θεοφάνης      (ως πρόεδρος) 
2) Σπυράντης Γεώργιος      (μέλος) 
3) Δάρατζης Δημήτριος       (μέλος) 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1) Καριώρης Δημήτριος      (ως αναπληρωτής πρόεδρος) 
2) Χαντζανδρέου Βέρα       (αναπληρωματικό μέλος) 
3) Πούσια Ελεονώρα        (αναπληρωματικό μέλος) 

 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
α) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», 
προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   
β) Τη σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) η οποία μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους:  
 
Τακτικά μέλη   
1) Θεοφανόπουλος Θεοφάνης      (ως πρόεδρος) 
2) Σπυράντης Γεώργιος      (μέλος) 
3) Δάρατζης Δημήτριος       (μέλος) 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1) Καριώρης Δημήτριος      (ως αναπληρωτής πρόεδρος) 
2) Χαντζανδρέου Βέρα       (αναπληρωματικό μέλος) 
3) Πούσια Ελεονώρα        (αναπληρωματικό μέλος) 

 

 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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