
                   
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 80η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2602/2015 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/12/2015,  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:15µ.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 240031/09-12-2015 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 09/12/2015. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 
Θέµα 8

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή 
υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την ΕΥ∆ΑΠ», συνολικού 
προϋπολογισµού 30.135.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Νερούτσου Μαρία 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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 ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 
Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11). 
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4. Την µε αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.) σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 01-01-2011.  

5. Το Π.∆. υπ’ αρ. 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.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων  
(Κ∆Ε)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

9. Την αρ. πρωτ.171054/04-09-2015 (Ορθή επανάληψη 08-09-2015) απόφαση της ∆.Τ.Ε. 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε την οποία εγκρίθηκαν τα  τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου, πλην της διακηρύξεως. 

10. Την υπ’ αρ. 1900/2015 (Συνεδρίαση 56η/17-09-2015) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίστηκε α) η κατάρτιση και έγκριση των όρων 
∆ιακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου του θέµατος και β) η δηµοπράτηση του έργου 
την 24-11-2015.  

11. Την υπ’ αρ. 2333/2015 (Συνεδρίαση 71η/06-11-2015) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίστηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού για τις 15-12-2015 

12. Το υπ’ αρ. 182906/23-09-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων µε το 
οποίο ζητείται ο ορισµός εκπροσώπου στη σύνθεση της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 
του θέµατος από ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆Α, ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε και ΣΤΕΑΤ. 

13.  Το υπ’ αρ. 198111/14-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων µε το 
οποίο ζητείται ο ορισµός εκπροσώπου στη σύνθεση της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 
του θέµατος από το ∆ήµο Αίγινας. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 810/12-10-2015 έγγραφο της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µε το οποίο ορίζονται οι 
εκπρόσωποί της για να συµµετάσχουν στην Επιτροπή διαγωνισµού του εν θέµατι έργου.  

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 25088/23-11-2015 έγγραφο του ΤΕΕ µε το οποίο ορίζονται εκ νέου οι 
εκπρόσωποί του για να συµµετάσχουν στην Επιτροπή διαγωνισµού του εν θέµατι έργου.  

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 740/05-10-2015 έγγραφο της Π.Ε.∆.Α. µε το οποίο ορίζονται οι 
εκπρόσωποί της για να συµµετάσχουν στην Επιτροπή διαγωνισµού του εν θέµατι έργου.  

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 15319/21-10-2015 έγγραφο του ∆ήµου Αίγινας (φορέας χρήσης του 
έργου), µε το οποίο δήλωσε αδυναµία ορισµού µελών. 

18. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, που προβλέπει ότι η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών προκύπτει µε τη διεξαγωγή 
δηµόσιας κλήρωσης από την αρµόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 
υπηρεσία. 

19. Την απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μέριµνας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ12/οικ. 21526/4-11-2011, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του 
άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

Ε Π Ε Ι ∆ Η 

1. Με την υπ’ αρ. 1900/2015 (Συνεδρίαση 56η/17-09-2015) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίστηκε α) η κατάρτιση και έγκριση των 
όρων ∆ιακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου του θέµατος και β) η δηµοπράτηση του 
έργου την 24-11-2015.  

2. Με την υπ’ αρ. 2333/2015 (Συνεδρίαση 71η/06-11-2015) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίστηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού για τις 15-12-2015 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), για έργα συνολικού προϋπολογισµού που 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000,00 €), η επιτροπή 
του διαγωνισµού είναι επταµελής. 

4. Έχουν ανταποκριθεί στο αίτηµά µας, για ορισµό εκπροσώπου τους στην επιτροπή 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος και όρισαν εκπρόσωπό τους οι ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, Τ.Ε.Ε., 
Π.Ε.∆.Α.. 
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5.  Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ µε το έγγραφό του δήλωσε αδυναµία ορισµού µελών. 
6. Με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 καθώς και µε την εγκύκλιο µε αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ12/οικ. 

21526/4-11-2011 του Υπουργού ∆ιοικητικής Μέριµνας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
ορίσθηκε ότι η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δηµόσιων διαγωνισµών προκύπτει µε τη διαδικασία δηµόσιας κλήρωσης από την αρµόδια 
για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. 

7. Με τα πρακτικά της κλήρωσης που διενεργήθηκαν από το ∆/ντή της ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων, ορίσθηκαν τα τέσσερα µέλη µε τους αναπληρωτές τους, από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Νήσων, που θα συµµετάσχουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του 
έργου του θέµατος και ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 

Την συγκρότηση της επταµελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Εισήγησης για Ανάθεση 
του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την 

ΕΥ∆ΑΠ», συνολικού προϋπολογισµού 30.135.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  από 
τους: 

 
1. Βεϊόγλου Σταύρο, Πολιτικός  Μηχ/κός Π.Ε της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων (ως πρόεδρος) 
2. Κύρκο Μιλτιάδη, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε της ∆.Τ.Ε. Περιφ. Αττικής 
3. Φούφλια Ευφροσύνη, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
4. Μουγκογιάννη Αργυρώ, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός  της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
5. Λαζάρου Μαρίνο,  Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε 

6. Κουτεντάκη Αναστάσιο, Μηχ. Ηλεκρ. Μηχ/κός, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε. 
7. Λαγουδάκη Ιωάννη, ∆ήµαρχος Περάµατος, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Α. 
µε αναπληρωµατικούς τους:  
1. Σαµουρκασίδου Νατάσσα, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων (ως 

αναπληρώτρια προέδρου) 
2. Φραγκάκη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε της ∆.Τ.Ε. Περιφ. Αττικής 
3. Κωνσταντάρα Αγγελική, Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
4. Πεταλά Μαριλένα, Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
5. Μαρτιγόπουλο Τρύφωνα, Πολιτικός Μηχ/κός , εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 
6. Μπενέκο Γεώργιο, Ηλεκτρ. Μηχ/κός, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Μ.H.Ε.∆.Ε. 
7. Ντίµερη Χριστόφορο, Αντιδήµαρχος Περάµατος, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Α. 
και 
γραµµατέα της επιτροπής διαγωνισµού τον Λεφαντζή ∆ηµήτριο, Εργοδηγός-Σχεδιαστής, µε 
αναπληρώτρια τη Γενιτσαρίδη Ιωάννα, υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

Την συγκρότηση της επταµελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Εισήγησης για Ανάθεση 
του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την 

ΕΥ∆ΑΠ», συνολικού προϋπολογισµού 30.135.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  από 
τους: 

 
1. Βεϊόγλου Σταύρο, Πολιτικός  Μηχ/κός Π.Ε της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων (ως πρόεδρος) 
2. Κύρκο Μιλτιάδη, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε της ∆.Τ.Ε. Περιφ. Αττικής 
3. Φούφλια Ευφροσύνη, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
4. Μουγκογιάννη Αργυρώ, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός  της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
5. Λαζάρου Μαρίνο,  Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε 

6. Κουτεντάκη Αναστάσιο, Μηχ. Ηλεκρ. Μηχ/κός, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε. 
7. Λαγουδάκη Ιωάννη, ∆ήµαρχος Περάµατος, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Α. 
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µε αναπληρωµατικούς τους:  
1. Σαµουρκασίδου Νατάσσα, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων (ως 
αναπληρώτρια προέδρου) 
2. Φραγκάκη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε της ∆.Τ.Ε. Περιφ. Αττικής 
3. Κωνσταντάρα Αγγελική, Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
4. Πεταλά Μαριλένα, Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Νήσων 
5. Μαρτιγόπουλο Τρύφωνα, Πολιτικός Μηχ/κός , εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 
6. Μπενέκο Γεώργιο, Ηλεκτρ. Μηχ/κός, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Μ.H.Ε.∆.Ε. 
7. Ντίµερη Χριστόφορο, Αντιδήµαρχος Περάµατος, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Α. 
και 
γραµµατέα της επιτροπής διαγωνισµού τον Λεφαντζή ∆ηµήτριο, Εργοδηγός-Σχεδιαστής, µε 
αναπληρώτρια τη Γενιτσαρίδη Ιωάννα, υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων. 
 
Το τακτικό µέλος της Ο.Ε. κ. Ι. Μοίρας δηλώνει λευκό. 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Τζίβα Αιµιλία 

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Αλεξίου Αθανάσιος  

Μοίρας Ιωάννης 

Νερούτσου Μαρία 
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