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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2412/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 44ο  
Α) Έγκριση του από 15/10/2021 Πρακτικού 2 του διαγωνισμού του έργου «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού: 2.949.600,00 (με 
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.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Καράλη, η 
οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

2. Την υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Τη με αριθμ.:198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & 
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. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των 
δημοσίων έργων, όπως ισχύει σήμερα. 

7. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» 
όπως ισχύουν σήμερα. 

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

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» . 
11. Του 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 και διαχείρισης αποβλήτων 
- 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 (ΦΕΚ 688/τ. ΥΟΔΔ/3.9.2019). 

16. Την με αρ.300/2020 (ΑΔΑ:9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων για 
το οικονομικό έτος 2021, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος με 
κωδικό : ΚΑΕ 9781.06.021. 

17. Την με αρ. πρωτ.: 175781/A/A1751/03-03-2021 (ΑΔΑ: 64ΡΖ7Λ7-ΚΧΩ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

18. Τη με αρ.πρωτ.: οικ.12466/19.01.2017 Απόφαση της κ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.. 
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19. Το με Α.Π.:295682/14-04-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε για άμεσες ενέργειες το με Αριθ.Πρωτ.5523/13-04-2021 έγγραφο 
του Δήμου Μεγαρέων που αφορά την αποκατάσταση των βλαβών του οδικού δικτύου 
στην εν λόγω περιοχή. 

20. Την με αρ. 11435/04-11-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ: 6Α9046ΜΤΛΒ-ΨΕ4), με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη  σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων. 

21. Την με αρ. 11438/04-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ: ΩΘΛΒ46ΜΤΛΒ-868), με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη  σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων. 

22. Τη μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής  Αττικής και την με αρ. 996/2021 (ΑΔΑ :Ψ2ΔΣ7Λ7-Γ94) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης . 

23. Το γεγονός ότι για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 2.949.600,00 € (με Φ.Π.Α.), που διεξάγεται μέσω του 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 181469  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 11.06.2021 ενώ η αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς έγινε στις 14.06.2021.  

24.  To από 15 Ιουνίου 2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ), σύμφωνα με το 
οποίο  η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, 
ήτοι στην εταιρεία η «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», που κατέθεσε οικονομική προσφορά, με μέση 
έκπτωση Εμ = 25,03 %, ήτοι ποσό σύμβασης 1.795.020,95€ (χωρίς ΦΠΑ). 

25. Την με γενικό αριθμό 1194/2021, κατάθεση στην Α.Ε.Π.Π.  Προδικαστική Προσφυγή της 
Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», η οποία στρέφεται κατά 
της Περιφέρειας Αττικής  και κατά της 996/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, και της από 02.06.21 Πρόσκλησης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
για τη δημοπράτηση του έργου: «Άρσης επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο Δυτικής 
Αττικής». 

26. Την με αρ. 1223/12-07-2021 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ με την οποία 
απορρίπτει την προσφυγή και δέχεται την παρέμβαση.  

27.   Την με αριθ. 1683/27-07-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΞΙΩ7Λ7-30Ν), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 και η εξουσιοδότηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

28. Την από 21 Ιουλίου 2021 (ΑΝΜ 513/2021), αίτηση αναστολής εκτέλεσης, της Εταιρίας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνων, η 
οποία αφορά την υπ΄αριθ. 1223/12-07-2021 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ,  την 
υπ΄αριθ. 996/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της 
από 02.06.21 Πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης η παράλειψης της 
Διοίκησης. 

29. Την με αρ. 301/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα Γ΄, η οποία 
απορρίπτει την αίτηση αναστολής. 

30.  Το με Αριθμ.Πρωτ.:841484/08-10-2021 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.   

31.  Την από 11/10/2021 υποβολή μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και το με Αρ. Πρωτ.: 
851326/12-10-2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», 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.  

32.  Το από 15/10/2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το οποίο:  
- Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού έλεγξε στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά που 
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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 «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», με οικονομική προσφορά 1.795.020,95€ (χωρίς 
ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: Εμ.: 25,03%. 

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

34.  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 
1. Την έγκριση του από  15/10/2021 Πρακτικού 2 του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού: 2.949.600,00 (με Φ.Π.Α.), όπως 
αυτό συντάχθηκε από την Ε.Δ.  

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», με 
οικονομική προσφορά 1.795.020,95€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: Εμ.: 25,03%. 

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  15/10/2021 Πρακτικού 2 του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού: 2.949.600,00 (με Φ.Π.Α.), όπως 
αυτό συντάχθηκε από την Ε.Δ.  

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», με 
οικονομική προσφορά 1.795.020,95€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: Εμ.: 25,03%. 

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. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Παρά την αναγκαιότητα του έργου , δεν μπορεί στη 
Δυτική Αττική μονίμως να γίνεται επίκληση του κατεπείγοντος λόγω καταστροφών προ 
τετραετίας και να ανατίθενται έργα με διαπραγμάτευση». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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