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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  88/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 32191/13-1-
2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-
2022. 
 

Θέμα 86ο  
Έγκριση διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης του 
έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ 
ΡΟΣΙΝΙΟΛ)ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, 
κα Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καρυώτη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Την με αριθμ. 37419/13479 Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τΒ’ /11-05-2018).  

3. Του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08- 
2016,Τεύχος Α’), όπως ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, 
μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

9. Την υπ’ αρ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

10. Την υπ' αριθ. 78/2020 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, με την οποία αποδέχτηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών με το 
υπ΄αριθμ. ΕΞ. 2344/09-07-2020 έγγραφο ότι "ο φορέας ο οποίος είναι κατά το νόμο 
αρμόδιος για τη συντήρηση των οδών και γενικότερα των συγκοινωνιακών έργων, ... 
... ... έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των τεχνικών και λοιπών συνοδών 
έργων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γέφυρες, που βρίσκονται στις οδούς των 
οποίων έχουν την υποχρέωση συντήρησης". 

11. Το άρθρο  32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

12. Την υπ’ αριθμ. 2858/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο: «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ 
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ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ).  

13. Την μελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τμήμα Προγράμματος & Μελετών της 
Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 
1084213/17.12.2021 Απόφασή  της. 

14. Το αρ. πρωτ. 1110555/27.12.2021 έγγραφο του Γρ. Νομικού Συμβούλου 
Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων για το νομικό έλεγχο της Διακήρυξης, 
σύμφωνα με το οποίο κρίνεται ως σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις. 

Και επειδή: 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντιμετώπιση των αστοχιών που έχουν εντοπιστεί 

και η άρση επικινδυνότητας, στις κάτωθι δύο γέφυρες. Θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες 
εργασίες: 

Α. Για τη Γέφυρα Ροσινιόλ (Α/Κ Δυρραχίου- Κωνσταντινουπόλεως):  
Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων PVC Φ200 και με ιδιαίτερη προσοχή στην 
κυκλοφορία της Λ. Κηφισού, καθώς και των υποκείμενων παράδρομων. 
Β. Για τη Γέφυρα οδού Πίνδου(Α/Κ Πίνδου) 
 Αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω 

διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του 
σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης και επισκευαστικών 
κονιαμάτων. 

 Τοποθέτηση ανοδίων εκατέρωθεν της περιοχής του αρμού με σκοπό τον 
περιορισμό των περαιτέρω φαινομένων οξείδωσης του σιδήρου οπλισμού. 

 Στεγάνωση του αρμού συστοδιαστολής. 
 Ολική κατάληψη της υπόγειας διάβασης με ταυτόχρονη διακοπή της 

κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, με εκτροπή του τρόλεΐ και τη διακοπή 
του ρεύματος επί των γραμμών αυτού. 

1. Με την υπ’ αριθμ. 969029/15.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΨ17Λ7-63Γ) Απόφαση έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Αττικής, εγκρίθηκε το ποσό των 140.000 
Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο 
«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ 
ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ 
ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 
κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500081 της ΣΑΕΠ 085. 

2. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. γ του Ν. 
4412/2016. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.  

4. Σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 «Στις περιπτώσεις του 
άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των 
προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, 
περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και 
εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 
ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της 
περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια 
υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.» 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
1. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 

ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
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ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», 
προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ). 

2. Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 32Α και στο άρθρο 221 του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούμενη από (3) τεχνικούς 
υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν 
στην ΔΙ.Δ.Μ.Υ.: 

 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Γαλιάτσου Αναστασία,   Π.Ε. Μηχανικών,    ως Πρόεδρος 
2. Καρβούνη Δήμητρα,       Π.Ε. Μηχανικών,    ως μέλος 
3. Καρδαμάκης Βασίλειος, Π.Ε. Μηχανικών,   ως μέλος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίζονται 
οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει) 
1. Παϊζάνος Κων/νος,  Π.Ε.  Μηχανικών,   ως Πρόεδρος 
2. Κυρίτση Δήμητρα,  Π.Ε. Μηχανικών,     ως μέλος 
3. Παναρέτου Άννα,   Π.Ε. Μηχανικών,      ως μέλος 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 

ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», 
προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ). 

2. Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 32Α και στο άρθρο 221 του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούμενη από (3) τεχνικούς 
υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν 
στην ΔΙ.Δ.Μ.Υ.: 

 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
4. Γαλιάτσου Αναστασία,   Π.Ε. Μηχανικών,    ως Πρόεδρος 
5. Καρβούνη Δήμητρα,       Π.Ε. Μηχανικών,    ως μέλος 
6. Καρδαμάκης Βασίλειος, Π.Ε. Μηχανικών,   ως μέλος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίζονται 
οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει) 
4. Παϊζάνος Κων/νος,  Π.Ε.  Μηχανικών,   ως Πρόεδρος 
5. Κυρίτση Δήμητρα,  Π.Ε. Μηχανικών,     ως μέλος 
6. Παναρέτου Άννα,   Π.Ε. Μηχανικών,      ως μέλος 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη 

Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την  

ψηφοφορία, 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει 

λευκό με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται ουσιαστικά για ανάθεση μελέτης καθώς η 
εισήγηση αφορά σε  διαγωνισμό με διαπραγμάτευση. Η καθυστέρηση αντιμετώπισης 
του προβλήματος και ο τρόπος βέβαια λύσης του αναδεικνύουν την υποστελέχωση 
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των υπηρεσιών και την υποτίμηση ζητημάτων ασφαλείας και υγιεινής ως αποτέλεσμα 
αποδοχής της στρατηγικής  πολιτικής της κυβέρνησης από τη Διοίκηση Πατούλη» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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