
                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
          213 20 63 537

Συνεδρίαση 55η

Απόφαση υπ’ αριθμ.   2035  /2012  

Στην Αθήνα, σήμερα στις 23/11/2012,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας  Αττικής,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα  από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 20/11/2012. 

Θέμα 22  ο   
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 27.050.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.

Παρόντες: 
• Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
• Μπάστας Κωνσταντίνος 
• Βουδούρης Παναγιώτης 
• Βασιλάκης Μιχαήλ
• Κανελλάκης Κωνσταντίνος
• Μαριδάκης Στυλιανός 
• Σπυρίδων Σπυρίδων
• Κουρούσης Χρήστος 

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
• Προμπονάς Ιάκωβος
• Καραθάνος Χαράλμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

• Αγγελόπουλος Παναγιώτης
• Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη  Γραμματέα  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εκτελεί  η  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  κα  Κονταρά 
Γεωργία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται: η κα. Χρυσικοπούλου Μαρία, Δ/ντρια της ΔΤΕ ΠΕΑΑ, η κα Τερέζα 
Αφραταίου και η κα Σπίντζου Μαριλένα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία 
– Όχι στο Μνημόνιο".

Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία,  η  Πρόεδρος  της  Επιτροπής,  κα  Βασιλάκου,  δίνει  το  λόγο  στην  κα 
Χρυσικοπούλου, η οποία ενημερώνει  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ.  44403/20-01-2011(ΦΕΚ 2494/Β΄/4-11-2011)   Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
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3. Την 2/02-01-2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

4. Την  εγκύκλιο  6  (2067/14-01-2011)  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τις  ισχύουσες  διατάξεις  «Περί  κατασκευής  δημοσίων  έργων»  Ν1418/84  ,  ΠΔ609/85  και 
λοιπών  Προεδρικών  Διαταγμάτων  και  αποφάσεων  που  συμπληρώνουν  το  Νόμο  αυτό,  το 
Ν.2229/1994,  το Π.Δ.23/93 και το Π.Δ.286/94, καθώς και το Ν.2372/96,  το Π.Δ.368/94, το Π.Δ. 
186/96, το Ν.2576/98, το Π.Δ.218/99, το Ν.2940/2001, το Ν. 3212/03, το Ν.3263/04, το Ν.3316/05, 
το  Ν.3481/06,  το  Ν.3669/08   κ.λπ.  Νόμους  και  διατάγματα  σχετικά  με  την  εκτέλεση Δημοσίων 
Έργων.

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
7. Την  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Την  αριθμ.  1514/2012 (Θέμα  45ο Ε.Η.Δ.)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας 

Αττικής  με θέμα:  Έγκριση διακήρυξης,  αποστολής  προκήρυξης σύμβασης στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποστολής περίληψης διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ.  Β΄  ΦΑΣΗ»  προϋπολογισμού 
27.050.000,00 € (με ΦΠΑ).

9. Το με αριθμ. πρωτ. 6103/οικ–09/10/12 έγγραφό της ΔΤΕ ΠΕΑΑ, περί ορισμού εκπροσώπου 
για  τη  συμμετοχή  σε  επιτροπή  δημοπρασίας,  το  οποίο  απευθύνθηκε  στο  Δήμο  Παιανίας  (ως 
φορέας λειτουργίας του έργου).

10. Το με αριθμ. πρωτ. 6105/οικ–09/10/12 έγγραφό της ΔΤΕ ΠΕΑΑ, περί ορισμού εκπροσώπου 
για τη συμμετοχή σε επιτροπή δημοπρασίας, το οποίο απευθύνθηκε στους ακόλουθους φορείς: 
ΠΕΔΑ, ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΠΕΣΕΔΕ.

11. Το  με  αριθμ.  πρωτ.  2677–11/10/12  έγγραφο  της  ΠΕΔΜΕΔΕ,  με  το  οποίο  ορίζεται 
εκπρόσωπος και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 723–11/10/12 έγγραφο της ΠΕΔΑ, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος και 
αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 15662–16/10/12 έγγραφο του Δήμου Παιανίας(ως φορέας λειτουργίας του 
έργου), με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του 
έργου του θέματος.

14. Το γεγονός ότι  το  ΤΕΕ δεν έχει  ορίσει  μέχρι  σήμερα (έχουν περάσει  20 ημέρες από την 
αποστολή του εγγράφου) εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του για την δημοπρασία του έργου 
του θέματος.
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.  Β΄  ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 
27.050.000,00 € (με ΦΠΑ)

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» 
Β)  Την  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β΄ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 27.050.000,00 € (με ΦΠΑ).

Η επιτροπή θα αποτελείται από επτά (7) μέλη (άρθρο 21 του Ν. 3669/08):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

• Τρεις  (3)  τεχνικούς  υπαλλήλους  της  Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α.,  εκ  των  οποίων  ο  ένας  (1)  θα  είναι  ο 
πρόεδρος της επιτροπής  διαγωνισμού, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, από την αρμόδια 
για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

• Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Παιανίας, τον κ. Μπατζίκο Δημήτριο.
• Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ, τον κ. Καρκαντζό Ξενοφώντα. 
• Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, τον κ. Μάρκου Σπύρο.
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• Έναν υπάλληλο της της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α., που είναι μέλος του ΤΕΕ, με τη διαδικασία δημόσιας 
κλήρωσης, από την αρμόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 
• Τρεις (3)  τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α.,  εκ των οποίων ο ένας (1)  θα είναι  ο 

αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού, με τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, 
από την αρμόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 
του Ν.4024/2011.

• Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Παιανίας, τον κ. Καββαδία Χρήστο.
• Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ, τον κ. Θεοδώρου Βασίλειο. 
• Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, τον κ. Δάβαρη Χρήστο.
• Έναν υπάλληλο της της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α., που είναι μέλος του ΤΕΕ, με τη διαδικασία δημόσιας 

κλήρωσης, από την αρμόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του Ν.4024/2011

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ενώπιων των μελών της Ο.Ε. από την κα. Χρυσικοπούλου 
Μαρία  παρουσία  της  κας  Αφραταίου Τερέζας και  της  κας Σπίντζου Μαριλένας  προκειμένου να 
επιλεγούν τρεις (3) υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α. με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο 1 
(ένας)  θα  είναι  ο  Πρόεδρος  της  επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ.  Β΄  ΦΑΣΗ»,  προϋπολογισμού 
27.050.000,00€ (είκοσι επτά εκατομμυρίων πενήντα ευρώ) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2.  Τη διεξαγωγή και 2ης  (δεύτερης) δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να επιλεγεί 1 (ένας) τεχνικός 
υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α., ως τακτικό μέλος αντί του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. (παρ.7, άρθ.21, 
Ν.3669/2008), καθόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 20 (είκοσι) ημερών από τη σχετική 
πρόσκληση (Δ9/οικ/10706/22-3-2012) με πρόσωπο που έχει την αντίστοιχη ιδιότητα, δηλ. να είναι 
μέλος του Τ.Ε.Ε. καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος, που θα είναι επίσης μέλος του Τ.Ε.Ε.

3.  Από τις κληρώσεις που διεξήχθησαν ενώπιον της Ο.Ε.  προκύπτει  η σύσταση της επιτροπής 
διαγωνισμού του ανωτέρω έργου ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη
1. Θεοφανόπουλος Θεοφάνης, πρόεδρος
2. Ψαρομιχαλάκης Γεώργιος, μέλος
3. Βλαχάκη Αθανασία, μέλος
4. Μπατζίκος Δημήτριος, εκπρόσωπος Δήμου Παιανίας
5. Καρκαντζός Ξενοφώντας, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Μάρκου Σπύρος, εκπρόσωπος ΠΕΔΑ
7. Σαμουρκασίδου Αναστασία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη ΔΤΕ ΠΕΑΑ, ως εκπρόσωπος 

ΤΕΕ 

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Χαντζανδρέου Άνδριους Βέρα, αναπληρωτής πρόεδρος
2. Σάγου Αικατερίνη, μέλος
3. Γιώτης Αναστάσιος, μέλος
4. Καββαδίας Χρήστος, εκπρόσωπος Δήμου Παιανίας
5. Θεοδώρου Βασίλειος, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Δάβαρης Χρήστος, εκπρόσωπος ΠΕΔΑ
7. Παπαδάκης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη ΔΤΕ ΠΕΑΑ, ως εκπρόσωπος ΤΕΕ 
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και γραμματέα το τρίτο μέλος της επιτροπή την κα Βλαχάκη Αθανασία.

      Η Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας 

    Βασιλάκου Λιλίκα                    Κονταρά Γεωργία

Τα Μέλη 
Μπάστας Κωνσταντίνος 
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Προμπονάς Ιάκωβος
Καραθάνος Χαράλαμπος
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