
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1799/2016 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-08-2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 147105 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 01-08-2016. 
Η επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 
 

Θέμα 2ο  
Έγκριση: α) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποστράγγιση του ανατολικού 
τμήματος πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 €,  με  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  

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 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 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΠΔ 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 , ΠΔ609/86 όπως 

τροποποιήθηκαν  και συμπληρώθηκαν με τα Ν2229/94, ΠΔ368/94, Ν2576/98, 3263/04. 
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4. Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013. 

5. Τον 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

8. Την υπ’ αρ. 01 / 14-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα την Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2016. 

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

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
11. Την με αρ. πρωτ. 212517/ΥΔΕ/04-11-2015 (ΑΔΑ:7ΣΝΓ7Λ7-ΕΓΧ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της Π.Ε.Α.Α. ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί υπό Φορέα 070, ειδικό Φορέα 
05072 και ΚΑΕ 97750501801 πίστωσης.  

12. Την αριθμ. 1211 / 2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα την 
έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού 
τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 8.154.900,00€ (με τα απρόβλεπτα, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) β) Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς γ) Την αποστολή της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

13. Το με αριθμ. πρωτ. 11436/12-07-2016 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας, με το οποίο ορίζεται 
εκπρόσωπος και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος. 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 728/12-07-2016 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος 
και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος. 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 30213/15-07-2016 έγγραφο του ΣΑΤΕ, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος 
και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος. 

 
 
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι : 
 
Η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος 
πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 €,  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». 
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. 
δ) Λόγω μη ορισμού εκπροσώπου από το ΤΕΕ η Υπηρεσία μας προχώρησε σε κλήρωση μεταξύ 
των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών.    
ε) Μετά την κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α., προέκυψαν 
τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Α.Α, 
σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό.  
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος 
πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 €,  με  αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

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, μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελείται από τους 
κάτωθι υπαλλήλους : 
1) Σκλαβενίτη Μαρία      (ως πρόεδρος) 
2) Δάρατζης Δημήτρης                            (μέλος) 
3) Παναγιώτου Ανθή         (μέλος) 

 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κρωπίας, τον κ. Παπαρίζο Δανιήλ   

 Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, τον κ. Αλεξίου Δημητριο   

 Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, τον κ. Γκικάκη Λουκά     

 Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, την κα Αντωνιάδου Μαριάννα  (κατόπιν κλήρωσης)  
 

 
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, μετά από κλήρωση που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους : 
1) Ζλατάνη Κυριακή         (ως πρόεδρος) 
2) Κούρτης Παναγιώτης        (μέλος) 
3) Σπυράντης Γιώργος       (μέλος) 

 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κρωπίας, την κα. Σταθάκου Χριστίνα    

 Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, τον κ. Καβασακάλη Γεώργιο    

 Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, τον κ. Γερακάκη Ανδρέα  

 Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, την κα. Κοτσίνα Όλγα                 (κατόπιν κλήρωσης)  
 

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

 
Τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος 
πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 €,  με  αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

Η επιτροπή  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, μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελείται από τους 
κάτωθι υπαλλήλους : 
1) Σκλαβενίτη Μαρία      (ως πρόεδρος) 
2) Δάρατζης Δημήτρης                            (μέλος) 
3) Παναγιώτου Ανθή         (μέλος) 

 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κρωπίας, τον κ. Παπαρίζο Δανιήλ   

 Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, τον κ. Αλεξίου Δημητριο   

 Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, τον κ. Γκικάκη Λουκά     

 Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, την κα Αντωνιάδου Μαριάννα  (κατόπιν κλήρωσης)  
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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, μετά από κλήρωση που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους : 
1) Ζλατάνη Κυριακή         (ως πρόεδρος) 
2) Κούρτης Παναγιώτης        (μέλος) 
3) Σπυράντης Γιώργος       (μέλος) 

 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κρωπίας, την κα. Σταθάκου Χριστίνα    

 Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΑ, τον κ. Καβασακάλη Γεώργιο    

 Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, τον κ. Γερακάκη Ανδρέα  

 Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, την κα. Κοτσίνα Όλγα                 (κατόπιν κλήρωσης)  
 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
      Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Δανάκος Χριστόφορος 
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