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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2215/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, 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: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 56ο  
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού 
διαγωνισμού καθώς και την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 7.600.000,00 με Φ.Π.Α. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  

4. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 και ισχύει 
σήμερα. 

7. Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 όπως αυτό 
καταρτήθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 4177/2021 (συνεδρ. 28η/22-12-2021 ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-
ΜΔ5)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

8. Την με αρ. πρωτ.929969/28-09-2022 (ΑΔΑ: 92Ω0Η7Λ7-ΧΘΛ) απόφαση ανάληψης 
Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑΜ 22REQ011321535 2022-09-28). 

9. Την οριστική μελέτη του έργου με  τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 16.300.000,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 728626/18-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
έργων Π.Ε. Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων.  

10. Την με αρ. πρωτ.  941208/29-09-2022 απόφαση έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης του έργου 
με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 

11. Το από 29/09/2022 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 
καθώς και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Η υπηρεσία μας, κατόπιν ανάθεσης σε μελετητή,  έχει εκπονήσει μελέτη για την Κατασκευή 
Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας που 
αποχετεύει τα όμβρια ύδατα  έκτασης 3.440 στρεμμάτων.  Οι κεντρικοί συλλεκτήρες, όπως 
λειτουργούν σήμερα, διέρχονται από την Λεωφόρου Σχιστού, Λεωφόρο Δημοκρατίας, 
Σαλαμίνος και Γρηγορίου Λαμπράκη και εκβάλλουν στον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα 
διερχόμενοι  μέσα από τον χώρο του ΟΛΠ.  

2. Τα προτεινόμενα έργα ομβρίων έχουν στόχο την ασφαλή παροχέτευση των απορροών προς 
τους υφισταμένους κύριους συλλεκτήρες. Η χάραξη των προτεινόμενων αγωγών αποσκοπεί 
στην πύκνωση του δευτερεύοντος δικτύου με  αποδέκτες τους υφισταμένους κύριους αγωγούς, 
η επάρκεια των οποίων ελέγχθηκε στην σχετική μελέτη. 

Εκτός από τους αγωγούς ομβρίων, προτείνεται η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής καθώς 
και διατάξεις εγκαρσίων υδροσυλλογών («κόφτρες»), σε θέσεις όπου αναμένεται συρροή 
εξωτερικών λεκανών. Επίσης, προτείνεται και η ενίσχυση των υφισταμένων φρεατίων 
υδροσυλλογής, όπως ενδεικτικά, στην οδό Μ. Κιουρί (κατάστημα «Σκλαβενίτη»). 
Για την εξασφάλιση  της υδραυλικής λειτουργίας των υφισταμένων κύριων συλλεκτήρων ΑΥ, ΕΥ 
(αποχετεύουν την Λεωφόρου Σχιστού,  Σαλαμίνος και Γρηγορίου Λαμπράκη)  ΖΥ (αποχετεύει 
την Λεωφόρο Δημοκρατίας), αυτοί  ανακατασκευάζονται με στάθμη εκβολής τουλάχιστον ±0.00.  
Tα προτεινόμενα σχετικά έργα αυτών των απαγωγών ομβρίων έχουν ως εξής: 

• Αγωγοί ΑΥ , ΕΥ 
Δίδυμος ορθογωνικός αγωγός διαστάσεων 2x6.00x1.25, μήκους 365 μέτρων, ο οποίος θα 
παραλαμβάνει τα όμβρια ύδατα και των δύο υφισταμένων αγωγών μέσω προτεινομένου ειδικού 
φρεατίου, με στάθμη πυθμένα 3.70 και ορθογωνική κάτοψη 10*14 μέτρων περίπου, 25 μέτρα 
ανάντη της παραλιακής Λεωφόρου Δημοκρατίας. Ο αγωγός χαράζεται από το ως άνω φρεάτιο 
και διαμέσου του χώρου του ΟΛΠ, δίπλα στον υφιστάμενο δίδυμο 2x3.50x2.50. Με τον τρόπο 
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αυτό, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε λειτουργία, έστω και με τις σημερινές του στάθμες, ο 
υφιστάμενος αγωγός. 
Ανακατασκευή τμήματος του τρίτου υφισταμένου αγωγού ομβρίων «Πλακοσκεπής οχετός 3», 
διαστάσεων 3.50x2.50, σε μήκος 25 περίπου μέτρων, στην περιοχή της εκβολής του μέσα στο 
Γ3 CarTerminal στην ίδια με την υφιστάμενη στάθμη του. 

• Αγωγός ΖΥ 
Διέρχεται από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, την οδό Μπουμπουλίνας και το χώρο του ΟΛΠ  με 
ορθογωνικές διατομές 3.00*1.00 και 4.00*1.00, σε μήκη 120 και 245 περίπου μέτρων, 
αντίστοιχα. 

3. Ο ΟΛΠ Α.Ε. δεν παρείχε σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή του συλλεκτήρα ΑΥ ο οποίος 
διέρχεται εντός του χώρου ευθύνης  του, διότι η στέψη του  υπερυψούται 1,5μ περίπου της 
ανωδομής του λιμένα με αποτέλεσμα να απενεργοποιείται υπάρχουσα  σιδηροδρομική γραμμή η 
οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης.   

4. Με το αρ. πρωτ. 12486/19-11-2022 (αρ. πρωτ.irrida 893094/19-09-2022) έγγραφό του, ο Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. δεσμεύτηκε για την εκπόνηση της  μελέτης κατασκευής του συλλεκτήρα ΕΥ με τρόπο συμβατό 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεών του,  για το τμήμα εντός του χώρου του, παραλαμβάνοντας 
την παροχή της εγκριθείσας μελέτης της Περιφέρειας.  

5. Η κατασκευή των έργων αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων κατασκευάζονται με κατεύθυνση από 
τον αποδέκτη και προς τα ανάντη και ως εκ τούτου τα υδραυλικά έργα με συλλεκτήρες τους ΕΥ και 
ΑΥ θα πρέπει να κατασκευαστούν κατόπιν της διευθέτησης του τμήματος που προαναφέρθηκε 
εντός του χώρου του ΟΛΠ Α.Ε. 

6. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που εκβάλει στον αποδέκτη ΖΥ μέσω του αγωγού της 
οδού Μπουμπουλίνας δύναται να κατασκευασθεί και η υλοποίησή του  θα ανακουφίσει το 
πρόβλημα  των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται στην περιοχή της Λεωφόρου 
Δημοκρατίας.  

7. Το τμήμα υδραυλικών και λιμενικών έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προχώρησε, κατ’ 
εφαρμογήν της εγκριθείσας μελέτης, στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης τα οποία 
περιλαμβάνουν μέρος αυτής και συγκεκριμένα α) την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων που εκβάλει μέσω του αγωγού της οδού Μπουμπουλίνας στην θάλασσα και β) 
του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων  εντός του Δήμου Πειραιά  που συνδέεται με υπάρχον 
δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του ανωτέρου 
τμήματος ανέρχεται στα 7.600.000,00€ με Φ.Π.Α. και το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει αγωγούς 
8.500 μ. περίπου. 

8. Με την αρ. πρωτ. 941208/29-09-2022 απόφαση της Δ/νση Τεχνικών Έργων εγκρίθηκαν τα ως 
άννω τεύχη του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.600.000,00€ με Φ.Π.Α. 

9. Με την υπ΄ αριθ. 177/2021 (ΑΔΑ Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το 
έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2022 

10. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.929969/28-09-2022 (ΑΔΑ: 92Ω0Η7Λ7-ΧΘΛ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος. 

11. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που θα 
συγκροτηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 παρ. 8α του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021. 

12. Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως 
αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς 
υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα 
αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ΄, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, 
που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό». 

13. Με την από 29/09/2022 διενεργηθείσα κλήρωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του υπόψη έργου κληρώθηκαν τα παρακάτω  μέλη: 
Τακτικά Μέλη 
1.Παπαδάκη Ελένη  Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων (ως Πρόεδρος) 
2. Ζιάβρα Αγγελική Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων  
3. Χαλά Σοφία, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων 
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Αναπληρωματικά Μέλη  
1.  Προυσαεύς Περικλής, Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π & Ν , 
2.  Κλεογένη Ειρήνη Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π & Ν, 
3.  Γκόσιου Βασιλική, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων  

14. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1 της διακήρυξης «Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας 
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.» 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 7.600.000,00 με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία 
μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του ως άνω έργου. 
3.  Την έγκριση του από 29/09/2022 πρακτικού της κλήρωσης που διενεργήθηκε από το Δ/ντή της 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.&Ν. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος και 
αποτελείται από τα παρακάτω κληρωθέντα μέλη:  
Τακτικά Μέλη 
1.Παπαδάκη Ελένη  Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων (ως Πρόεδρος) 
2. Ζιάβρα Αγγελική Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων  
3. Χαλά Σοφία, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων 
Αναπληρωματικά Μέλη  
1.  Προυσαεύς Περικλής, Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π & Ν , 
2.  Κλεογένη Ειρήνη Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π & Ν, 
3.  Γκόσιου Βασιλική, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων  

4.  Τον ορισμό χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής, αρμόδιο για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου 
του θέματος την Σοφία Χαλά, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 

5.   Την Εξουσιοδότηση  του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 7.600.000,00 με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία 
μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του ως άνω έργου. 
3.  Την έγκριση του από 29/09/2022 πρακτικού της κλήρωσης που διενεργήθηκε από το Δ/ντή της 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.&Ν. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος και 
αποτελείται από τα παρακάτω κληρωθέντα μέλη:  
Τακτικά Μέλη 
1.Παπαδάκη Ελένη  Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων (ως Πρόεδρος) 
2. Ζιάβρα Αγγελική Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων  
3. Χαλά Σοφία, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων 
Αναπληρωματικά Μέλη  
1.  Προυσαεύς Περικλής, Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π & Ν , 
2.  Κλεογένη Ειρήνη Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π & Ν, 
3.  Γκόσιου Βασιλική, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιά & Νήσων  

4.  Τον ορισμό χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής, αρμόδιο για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου 
του θέματος την Σοφία Χαλά, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 
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5.  Την Εξουσιοδότηση  του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων να ολοκληρώσει 
τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

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

απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Η μελέτη και η αδειοδότηση 
αυτού του σημαντικού και ζωτικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον έργου Κατασκευή 
Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, 
προϋπολογισμού 16,8 εκατ. ευρώ,  ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2019 από την 
προηγούμενη διοίκηση. Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση των υφιστάμενων φρεατίων 
υδροσυλλογής όπως ενδεικτικά στην όδο Μ.Κιουρί (κατάστημα Σκλαβενίτη) που στο 
παρελθόν έχει εμφανίσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.  Με 3 χρόνια καθυστέρηση η 
παρούσα Διοίκηση προχωρά στη δημοπράτηση του 40% της μελέτης του έργου υψηλής 
σπουδαιότητας και όχι στο σύνολό του, αποφεύγοντας να δημοπρατήσει το μέρος του 
έργου όπου ο αγωγός διέρχεται μέσα από το λιμάνι (χώρος του ΟΛΠ) για να καταλήξει στο 
τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Ο ΟΛΠ Α.Ε. δεν παρείχε σύμφωνη γνώμη για την 
κατασκευή του συλλεκτήρα ΑΥ ο οποίος διέρχεται εντός του χώρου ευθύνης του. Τρία 
χρόνια μετά ο ΟΛΠ αρνείται να αναλάβει την ευθύνη προκειμένου να προχωρήσει στην 
προσαρμογή του δικτύου στη μελέτη της Περιφέρειας Αττικής. Η δε διοίκηση της 
Περιφέρειας Αττικής αποδέχεται μοιρολατρικά και υποχωρεί στην απαράδεκτη στάση του 
ΟΛΠ, αντί να του επιβάλει αυτό που επιτάσσει το Δημόσιο Συμφέρον και η προστασία της 
κοινωνίας. Το έργο πρέπει να προχωρήσει στο σύνολό του και ο ΟΛΠ να αναλάβει τις 
ευθύνες του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.  Για τους λόγους αυτούς, απέχουμε από την 
ψήφιση αυτού του θέματος το οποίο ως Διοίκηση προωθήσαμε με γοργούς ρυθμούς και 
αποφασιστικότητα προκειμένου να επιλυθούν τα επιμέρους θέματά του.». 

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

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η διαμόρφωση άποψης και η συζήτηση στο 
σώμα για τους όρους δημοπράτησης ενός έργου απαιτεί να υπάρχει επαρκές περιθώριο 
χρόνου για τη μελέτη των τευχών του. Πολύ δε περισσότερο όταν αφορά σε σύνθετα έργα, 
όπως στην προκείμενη περίπτωση, που αφορούν στην πρόληψη επικίνδυνων 
καταστάσεων και ειδικότερα πλημμυρικών φαινομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με 
τα σχετικά τεύχη και την εισήγηση να στέλνονται την τελευταία στιγμή, η Διοίκηση 
«υπερβαίνει τα εσκαμμένα». Σε μια τέτοια παράνομη επί της ουσίας μεθόδευση, που 
αποσκοπεί στην υφαρπαγή «ομόφωνα» θετικής, δήθεν, απόφασης δεν θα συνεργήσουμε. 
Καταγγέλλουμε τις παράνομες αυτές μεθοδεύσεις και θα καταψηφίσουμε τη συνολική 
διαδικασία δημοπράτησης του έργου, που συμπαρασύρει και την αρνητική μας ψήφο 
στους όρους διακήρυξης» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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