
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2016 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 14-01-2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30µ.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 3747 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 11-01-2016. 
 

Θέµα 3ο 

Έγκριση σύστασης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο : «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της 
οδού Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης», προϋπολογισµού 2.160.000,00€ (µε 
τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Αλεξίου Αθανάσιος  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Ασπρουλάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
       
Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον «Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής» (Π∆ 145/10) ΦΕΚ 238/Α΄ / 27-12-10 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2494/Β΄ / 04-11-11. 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» Ν1418/84 , Π∆609/86 όπως 
τροποποιήθηκαν  και συµπληρώθηκαν µε τα Ν2229/94, Π∆368/94, Ν2576/98, 3263/04. 
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4. Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» 
(Κ.∆.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013. 

5. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήµερα. 

6. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157)  «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
σήµερα. 

7. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

8. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
9. Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής  

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
10. Την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας 

του Υπουργού ∆ιοικητικής  Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
11. Την υπ’ αριθµ.  211/2015 (Α∆Α: ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Αττικής (έγκριση της 3ης τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 
2015) µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για την 
εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. 
Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης».  

12. Την υπ’ αριθµ.  2111/2015 (Α∆Α: ΩΩΨΚ7Λ7-Ω7Α) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δέσµευση ποσού 2.170.000,00 
ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της 
∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης». 

13. Την µε  αρ. πρωτ.  211996/04-11-2015 (Α∆Α: 6ΡΝ17Λ7-92∆) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης ύψους 100.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : 
«Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου 
Παλλήνης». 

14. Την υπ’  αριθµ. 2526/2015 (Α∆Α: 79ΑΡ7Λ7-Φ9Γ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: Έγκριση της ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας , του εντύπου 
Οικονοµικής Προσφοράς και αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του έργου 
«Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου 
Παλλήνης», προϋπολογισµού 2.160.000,00€, (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

15. Το µε αριθµ πρωτ. 2664/29-12-2015 έγγραφο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, µε το οποίο ορίζεται 
εκπρόσωπος και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δηµοπρασία του έργου του θέµατος. 

16. Το µε αριθµ πρωτ. 1064/21-12-2015 έγγραφο της ΠΕ∆Α, µε το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος 
και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δηµοπρασία του έργου του θέµατος. 

17.   Το µε αριθµ πρωτ. 30632/23-12-2015 έγγραφο του ΤΕΕ, µε το οποίο ορίζεται 
εκπρόσωπος και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δηµοπρασία του έργου του θέµατος. 

18. Το µε αριθµ πρωτ. 39960/18-12-2015 έγγραφο του ∆ήµου Παλλήνης µε το οποίο ορίζεται 
µέλος και αναπληρωµατικό µέλος επιτροπής διαγωνισµού για την δηµοπρασία του έργου 
του θέµατος 

19. Την κλήρωση την οποία πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. από την 
οποία προέκυψαν τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό. 
Αντικείµενο της εισήγησης:  
Η εισήγηση αυτή αφορά στη σύσταση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή 
αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης», 
προϋπολογισµού 2.160.000,00€, (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
Σύµφωνα µε: 

Α)  Τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011, «για τη νόµιµη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών, τα 
µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως µεταξύ όλων όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 
κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 
υπηρεσία»  
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Β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή 
του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

Γ)  Το άρθρο 21 του Ν. 3669/08. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού 
Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης», προϋπολογισµού 2.160.000,00€, (µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 

Η επιτροπή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις θα αποτελείται από επτά (7) µέλη (άρθρο 21 του 
Ν. 3669/08) εκ τον οποίων τα τρία πρώτα µε τους αναπληρωτές τους προέκυψαν µετά από 
κλήρωση: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) Πούσια Ελεονώρα (ως πρόεδρος), 
2) Σάγου Αικατερίνη (µέλος), 
3) ∆άρατζης ∆ηµήτριος (µέλος), 
4) Παπαϊωάννου Βασίλη (µέλος – Υπάλληλος ∆ήµου Παλλήνης), 
5) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆Α, τον κ. Μάδη Ισιδωρο, 
6) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, τον κ.. Κωνσταντίνου Παναγιώτη    
7) Εκπρόσωπο του ΤΕΕ, τον κ. Λαγγούση Μιλτιάδη Παντελεήµων  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
1) Ψαροµιχαλάκης Γεώργιος (ως πρόεδρος), 
2) Κλάδου Χριστίνα (µέλος), 
3) Χατζανδρέου Ιφιγένεια (µέλος), 
4) Πολυχρονόπουλο Βασίλη (µέλος -Υπάλληλος ∆ήµου Παλλήνης), 
5) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆Α, τον κ. Βαβουράκη Εµµανουήλ, 
6) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, τον κ. Κωσταρή Αντώνιο, 
7) Εκπρόσωπο του ΤΕΕ, τον κ. Γκουντάνας Κωνσταντίνος. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της. 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού 
Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης», προϋπολογισµού 2.160.000,00€, (µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), η οποία αποτελείται από επτά (7) µέλη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 21 του Ν. 3669/08), εκ τον οποίων τα τρία πρώτα µε τους αναπληρωτές τους 
προέκυψαν µετά από κλήρωση, σύµφωνα µε το από 10-12-2015 πρακτικό της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε.Α.Α., ως ακολούθως: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) Πούσια Ελεονώρα (ως πρόεδρος), 
2) Σάγου Αικατερίνη (µέλος), 
3) ∆άρατζης ∆ηµήτριος (µέλος), 
4) Παπαϊωάννου Βασίλη (µέλος – Υπάλληλος ∆ήµου Παλλήνης), 
5) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆Α, τον κ. Μάδη Ισιδωρο, 
6) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, τον κ.. Κωνσταντίνου Παναγιώτη    
7) Εκπρόσωπο του ΤΕΕ, τον κ. Λαγγούση Μιλτιάδη Παντελεήµων  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  
1) Ψαροµιχαλάκης Γεώργιος (ως πρόεδρος), 
2) Κλάδου Χριστίνα (µέλος), 
3) Χατζανδρέου Ιφιγένεια (µέλος), 
4) Πολυχρονόπουλο Βασίλη (µέλος -Υπάλληλος ∆ήµου Παλλήνης), 
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5) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆Α, τον κ. Βαβουράκη Εµµανουήλ, 
6) Εκπρόσωπο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, τον κ. Κωσταρή Αντώνιο, 
7) Εκπρόσωπο του ΤΕΕ, τον κ. Γκουντάνας Κωνσταντίνος. 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
∆ηµάκος ∆ηµήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεθυµάκη Άννα 
∆ανάκος Χριστόφορος 
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