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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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2304/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 54ο  
Α) Έγκριση του από 01/10/2021 Πρακτικού 2 του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού: 
12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) 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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Κοσμόπουλο, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύεισήμερα. 

2. Την με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 
κ.λπ.» και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου υπ. αρ. 6/17-4-2013(ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος 
Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Την με αριθμ.198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών»όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

7. Τον Ν.4281/14(ΦΕΚΑ160)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» 
όπως ισχύουν σήμερα. 

8. Τον Ν.4270/2014(Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει. 

9. Τον Ν.4129/2013(Α’52)«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
10. Τον Ν.4013/2011(Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
11. Τον Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και 
την με αριθμ.ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

13. Τον Ν.4042/2012(Α'24/13.02.2012 )«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής κα ιδιαχείρισης ποβλήτων - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής». 

14.Την απόφαση με αρ.36259/1757/Ε103(Β'1312/24.08.2010) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

15. Την με αρ. πρωτ.: 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και 
μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ688/τ. ΥΟΔΔ/3.9.2019). 

16. Την με αριθ . 60/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με την 
οποία εγκρίθηκε η υπ΄αρ.29/2021 μελέτη με τίτλο: :«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 
14.915.000,00€ (με ΦΠΑ) 

17. Το ως άνω έργο είναι ενταγμένο στην 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων 
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση 107/09-06-2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος με Κ.Α.Ε.: 9775.06.031. 

18. Η με αρ. πρωτ.: 659712/A/A2608/04-08-2021 (ΑΔΑ: 60ΡΗ7Λ7-Ψ6Ι) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

19. Την με αρ. 5285/18-06-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ:6ΩΧ746ΜΤΛΒ-Ε3Λ), με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 
βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11-06-2021 στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Φυλής. 
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20. Το από 01-07-2021(Αρ.Πρωτ.:543961) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με 
το οποίο διαβιβάστηκε για δικές μας ενέργειες, το με Α.Π.18810/29-06-2021 έγγραφο του 
Δήμου Φυλής με θέμα: “Ανάγκη άμεσης έναρξης των απαιτούμενων διαδικασιών για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»”. 

21. Το από 03-08-2021(Αρ.Πρωτ.:656527) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με 
το οποίο διαβιβάστηκαν ενδεικτικά δέκα (10) Βεβαιώσεις Συμβάντων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη-10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών που αφορούν σε παροχή 
βοήθειας ύστερα από εκτεταμένες ζημιές σε οικίες και αυτοκίνητα που προκάλεσαν τα 
πλημμυρικά φαινόμενα της 11-06-2021, για δικές μας άμεσες ενέργειες με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος για την κατασκευή του έργου του θέματος. 

22. Την με αριθ. 1827/10-08-2021 (ΑΔΑ:6Ι2Ξ7Λ7-996) Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε: α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του 
ν.4412/2016, β) οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης για το έργο του θέματος και γ) 
η συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

23.  Το γεγονός ότι για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), 
που διεξάγεται μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 182661  και σύμφωνα με το 
σύστημα υποβολής «προσφοράς με επιμέρους ποσοστά για κάθε ομάδα εργασιών», 
(άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016), υποβλήθηκαν προσφορές μέχρι τις 01-09-2021 
ενώ η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς έγινε 
στις 03-09-2021.  

24.  Το από 3 Σεπτεμβρίου 2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ), σύμφωνα με το 
οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, 
ήτοι στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», που κατέθεσε οικονομική προσφορά, με 
μέση έκπτωση Εμ = 20,57%, ήτοι ποσό σύμβασης 9.572.874,13€ (χωρίς ΦΠΑ). 

25. Την με αριθ. 2010/14-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 9ΜΨΗ7Λ7-Θ2Ε), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό I. 

26.  Το με Αριθμ.Πρωτ.:800709/28-09-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο 
ειδοποιήθηκε ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, να 
υποβάλλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 
23 της διακήρυξης και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.   

27.  Την από 28/09/2021 υποβολή μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και το με Αρ. 
Πρωτ.:806467/29-09-2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», 
με το οποίο υπεβλήθησαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, ήτοι 
εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης και τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

28.  Το από 01/10/2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το οποίο:  
- Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού έλεγξε στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά που 
υπεβλήθησαν, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει καμία απόκλιση όσον αφορά στα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά απόδειξης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 
προσωρινού αναδόχου.  
- Γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στον 
οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με οικονομική προσφορά 9.572.874,13€ 
(χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: Εμ.: 20,57%. 

29. Την υποβολή του Πρακτικού 2 στην αναθέτουσα Αρχή με το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
ως εσωτερικό μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

30.  Την προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, που στην συγκεκριμένη 
περίπτωση, είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
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1. Την έγκριση του από  01/10/2021 Πρακτικού 2 του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», 
προϋπολογισμού: 12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), όπως αυτό συντάχθηκε από την Ε.Δ.  

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με 
οικονομική προσφορά 9.572.874,13€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: Εμ.: 20,57%. 

3.  Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της διαδικασίας, μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του από  01/10/2021 Πρακτικού 2 του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», 
προϋπολογισμού: 12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), όπως αυτό συντάχθηκε από την Ε.Δ.  

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με 
οικονομική προσφορά 9.572.874,13€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: Εμ.: 20,57%. 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της διαδικασίας, μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Το έργο ανατίθεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την υπ’ αρ.1827/10.8.21 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, εν μέσω αδειών. Στην 43η συνεδρίαση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού καταψηφίσαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα με το ίδιο σκεπτικό  αφού η εξαιρετικά 
χαμηλή έκπτωση του υποψήφιου αναδόχου (20,57%) αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι η 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση οδηγεί στην κατασπατάληση 
δημόσιων πόρων, που τροφοδοτούν τα κέρδη του εκάστοτε ομίλου στερώντας πόρους από 
έργα και υπηρεσίες, που έχουν ανάγκη τα λαϊκά νοικοκυριά» . 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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