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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2005/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 52ο  
Έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  
2) της δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 

ΑΔΑ: 9ΚΒΦ7Λ7-Μ1Ε



 

 2 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. 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. Tο άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής». 

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. 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).», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

7. Την  υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) «Έγκριση 
Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.» 

8. Την υπ’ αριθμ. 177/2021  (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 
οικονομικό έτος 2022. 

9. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2022 . 

10. Την  υπ΄ αριθμ. 554889/16-6-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για την ανάληψη 
υποχρέωσης συνολικού  ποσού 260.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από τον ΚΑΕ 
05.072.97620506801 για την εκτέλεση της  μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''». 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14444 /Φ.(Κ.Σ.Ε.)/ 20-1-2021 απόφαση ΚΣΕ (118ο/23-11-2020 Πρακτικό 
Θέμα 5ο /ΑΔΑ :  ΨΤΕ8465ΧΘΞ-ΟΤΒ) 

12. Τον φάκελο την μελέτης του θέματος, που  συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής και αποτελείται από: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 829662/1-9-2022 Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της 
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», που περιλαμβάνει Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

14. Τη θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διαμόρφωση απαιτήσεων 
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όπως διατυπώνεται στην 12η συνεδρία την 
17.06.2022/Θέμα 27ο. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
H έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  
2) της δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 
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➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

 
Και επειδή : 

1. Το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''»  
είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.  

2. Με την  υπ΄ αριθμ. 554889/16-6-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η  
ανάληψη υποχρέωσης συνολικού  ποσού 260.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
από τον ΚΑΕ 05.072.97620506801 για την εκτέλεση της  μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''». 

3. Με την  υπ’ αρ. πρωτ. 14444 /Φ.(Κ.Σ.Ε.)/ 20-1-2021 απόφαση ΚΣΕ (118ο/23-11-2020 
Πρακτικό Θέμα 5ο /ΑΔΑ : ΨΤΕ8465ΧΘΞ-ΟΤΒ) εγκρίθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''»  από 
την ΔΤΕΠΑ. 

4. Ο φάκελος της μελέτης του θέματος συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής και αποτελείται από: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και Τεύχος Προεκτιμώμενων  Αμοιβών. 

5. Αντικείμενο του φακέλου αποτελεί η εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης και των αναγκαίων 
υποστηρικτικών μελετών (Περιβαλλοντικών, Τοπογραφικών, Γεωλογικών, Γεωτεχνικών) για 
την οριοθέτηση με έργα διευθέτησης του ρέματος ''Λυκόρεμα'' του Δήμου Γλυφάδας. 

6. Με την  υπ’ αρ. πρωτ. 829662/1-9-2022  Απόφαση της ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε ο φάκελος της 
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», που περιλαμβάνει Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

7. Με το 27ο Πρακτικό της 12ης συνεδρίας (17.06.2022), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής  γνωμοδότησε θετικά αναφορικά με τη διαμόρφωση απαιτήσεων 
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''» 
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του 
Ν.4782/2021. 

8. Η Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας σύμβασης μελέτης  κάτω  των 
ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την μελέτη με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''» είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα πρότυπα 
της ΕΑΑΔΗΣΥ (έκδοση πρότυπης διακήρυξης μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης του 
άρθρου 138 του Ν. 4782/2021 από 01/09/2021). 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την Έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  
2) της δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  
2) της δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 
ψηφοφορία.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή υπερψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Σημειώνουμε ότι στο συμβατικό «Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων» ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για την εκπόνηση της «Προμελέτης έργων Διευθέτησης» 
«Λαμβάνονται υπόψη ιδίως» «τα δίκτυα όλων των ΟΚΩ (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΠΑ-ΕΠΑ κ.λπ.) με 
συγκέντρωση των πινακίδων, αποτύπωσή τους στα σχέδια και έλεγχο για το εάν και πώς 
επηρεάζουν τα προτεινόμενα έργα», όρος η τήρηση του οποίου πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά 
κατά την παραλαβή της μελέτης. Και τούτο επειδή η «μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ», που δεν έχουν 
αρχικά εντοπιστεί και αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση των έργων αποτελούν τη συνήθη 
δικαιολογία για την πολύχρονη και ανυπαίτια παράταση των έργων. Ως προς την υλοποίηση του 
έργου τη θεωρούμε επιβεβλημένη με την επισήμανση ότι θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη 
ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης και θα τοποθετούμαστε κατά περίπτωση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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