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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3704/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 47ο  

Έγκριση του Πρακτικού IV των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου «ECOS 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ» για την ανάθεση της σύμβασης της 
μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ 3304/06-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αρ. Απόφαση 109290/39629 Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4251 Β’/29-12-

2016) «Έγκριση της υπ’αρ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία τροποποιείται ο «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  
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3. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και 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 την 
Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Το Ν. 3316/05 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και εγκυκλίους για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. 

5. Την με αρ. πρωτ. Δ10/οικ./26405/01-03-2015 πρότασή  μας, στην Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού για χρηματοδότηση της μελέτης  του  θέματος. 

6.  Την  Απόφαση  210 (23η Συνεδρίαση 09-07-2015 ΑΔΑ: 6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ) του  Περιφερειακού  
Συμβουλίου  Περιφέρειας  Αττικής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  1η  τροποποίηση του 
Προγράμματος  Εκτελεστέων  Έργων της  Περιφέρειας  Αττικής 2015 και την  αριθμ.  211 (23η 
Συνεδρίαση  09-07-2015) με  την  οποία   εγκρίθηκε  η 3η τροπ. Προϋπολογισμού του έτους 2015, 
συμπεριλαμβάνοντας  τη  μελέτη  του  θέματος  για  τη  χρηματοδότησή  της  από  ίδιους  πόρους 
και με Κ.Α.Ε. 9762.06.013. 

7. Την  με  αριθμ.  369/2015 Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου με  την  οποία  εγκρίθηκε  
το  Πρόγραμμα  Εκτελεστέων  Έργων έτους 2016, στο  οποίο  περιλαμβάνεται  η  μελέτη  του  
θέματος  με  Κ.Α.Ε. 9762.06.013. 

8. Την  με  αριθμ.  370/2015 Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  
Προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας  Αττικής  έτους  2016  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η  μελέτη 
του θέματος με  Κ.Α.Ε. 9762.06.013  και  με   προϋπολογισμό  700.000,00€  και  πίστωση  για  το  
2016  300.000,00€. 

9. Την  με  αριθμ.  393/2016 Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  
Προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας  Αττικής  έτους  2017  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η  μελέτη 
θέματος με  Κ.Α.Ε. 9762.06.013  και  με   προϋπολογισμό  691.157.110,00€  και  πίστωση  για  το  
2017  50.000,00€. 

10. Την  Απόφαση  με  αριθμό  91/30-10-2015 του  Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών  και  
Δικτύων, για  την  εκχώρηση  της  ανάθεσης  της  μελέτης,  της  Δημοπράτησης  και  κατασκευής  
του  έργου  του  θέματος   στη  Διεύθυνση  Υδραυλικών  Έργων  (Δ10)  της  Περιφέρειας  Αττικής.   

11.  Την  θετική  ομόφωνη  γνωμοδότηση  του  Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Συνεδρίαση 1η –Θέμα 5ο) στις 14-01-2016 
για  την  έγκριση  της  ανάθεσης  της  μελέτης  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου 7  του  
Ν3316/2005, όπως  προκύπτει  από το άρθρο 5 παρ.5  εδαφ. β του  Ν3316/2005. 

12. Την  Απόφαση   ανάληψης  πίστωσης  με  αρ. πρωτ.268/25-1-2016 της  Δ/νσης  Οικονομικών 
Περιφερειακής  Ενότητας Δυτικής  Αττικής με  την  οποία  εγκρίθηκε (αρ.πρωτ. ΥΔΕ Α/Α822) η 
δέσμευση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ύψους  300.000,00€ για  το  οικονομικό  έτος  2016 
και  ύψους  400.000,00€ για  το  οικ. έτος 2017.(ΑΔΑΜ 16REQ003786231). 

13. Τον φάκελο του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας. 
14. Την υπ΄αρ. 252/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν η  

Προκήρυξη  και  τα Τεύχη Δημοπράτησης και η  συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  του θέματος. 

15. Το   από  24-06-2016   Πρακτικό Ι  του διαγωνισμού του θέματος. 
16. Την 2006/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
17. Το   από  11-05-2017   Πρακτικό   ΙΙ  του διαγωνισμού του θέματος. 
18. Την υπ’άρ. 1739/2017 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής για την εκδίκαση των ενστάσεων 

που ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού ΙΙ, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στις 
14/07/2017 με αρ. πρωτ. 1174. 

19. Την από 19/07/2017 Προδικαστική Προσφυγή του διαγωνιζόμενου σχήματος «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ-ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του 
ΠΑΥΛΟΥ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΠΑΝΟΥ με 
εκπρόσωπο τον ΧΡΗΣΤΟ Β. ΝΤΑΛΑ, η οποία  υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (άρθρο 4 του Ν. 
3886/2010). 

20. Την υπ’ άρ. 2180/2017 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής η οποία κατά πλειοψηφία 
αποφάσισε: 1. Την απόρριψη της από 19/07/2017 Προδικαστικής Προσφυγής, κατά της 
Απόφασης 1739/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, του διαγωνιζόμενου σχήματος «ΤΟΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ» ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ-ΚΟΤΣΑΪΛΙ∆ΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του 
ΠΑΝΟΥ» στο σύνολό της, αναφορικά µε το διαγωνισµό  και 2.Να συνεχιστεί η διαδικασία του 
∆ιαγωνισµού από την ∆/νση Έργων Αντ/ρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής. 
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21. Το από 26/9/2017 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
22. Την υπ άρ. 2993/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. για την έγκριση όλων των 

Πρακτικών και την εξουσιοδότηση της υπηρεσίας για την συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την κοινοποίηση αυτής. 

23. Το υπ άρ. 1983/23-11-2017 έγγραφο το οποίο κοινοποιεί την απόφαση 2993/2017 σε όλους τους 
συμμετέχοντες πλην του αναδόχου.  

24. Το αριθμ. 2186/1-12-2017  έγγραφο  με  το  οποίο   ζητήθηκαν    εντός  προθεσμίας  είκοσι (20)  
ημερών  τα  επικαιροποιημένα   δικαιολογητικά   σύμφωνα  με  το  άρθρο 5.3 της  προκήρυξης. 

25. Την αρ. 109234/38471/23-01-2018 Απόφαση του Συντ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  για 
την τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ άρ. 2993/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περ. Αττικής. 

26. Την αριθμ. 8/2018 Πράξη του Ελεγκτικού  Συνεδρίου που κρίθηκε ότι η βαθμολόγηση των 
διαγωνιζομένων στα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη. 

27. Την αρ. 451/2018 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την  οποία 
απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης (της Περιφέρειας Αττικής), της αρ. 8/2018 Πράξης του 
Ελεγκτικού  Συνεδρίου. 

28. Την αρ. 1394/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
αποφάσισε την ακύρωση εν μέρει της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή της από το 
στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, δηλαδή από το στάδιο 
εκείνο όπου εμφιλοχώρησαν σφάλματα και παραλείψεις, σύμφωνα με το Ν.3316/05 άρθρο 7 
παράγραφος 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 12β και με τα όσα αναφέρονται στην 
Πράξη 8/2018 του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

29. Το  από  08-08-2018 πρακτικό ΙΙ  (αναμορφωμένο) το οποίο αναμορφώθηκε σύμφωνα με την 
αριθμ. 1394/22-05-2018 πράξη του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αριθμ. 8/2018 
πράξη του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και αναρτήθηκε με την από 9-08-2018 
ανακοίνωση της Προέδρου. 

30. Το αρ. πρωτ. 1955/09-08-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.  με το οποίο διαβιβάστηκε η 
ανακοίνωση της Προέδρου σε όλους τους συμμετέχοντες. 

31. Την αρ. 2508/2018 Απόφαση  έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ (αναμορφωμένο) της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

32. Το  από  05-10-2018 πρακτικό ΙΙΙ  (αναμορφωμένο), σύμφωνα με την αριθμ. 1394/22-05-2018 
πράξη του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αριθμ. 8/2018 πράξη του Ζ κλιμακίου 
του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και αναρτήθηκε με την από 05-10-2018 ανακοίνωση της Προέδρου. 

33. Το αρ. πρωτ. 2625/05-10-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.  με το οποίο διαβιβάστηκε η 
ανακοίνωση της Προέδρου σε όλους τους συμμετέχοντες. 

34. Την αρ. 3069/2018 Απόφαση  έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ (αναμορφωμένο) της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

35. Το αρ. πρωτ. 3041/09-11-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.  με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση 
3069/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σε όλους τους συμμετέχοντες. 

36. Το με αρ. 3048/9-11-2018 έγγραφο της υπηρεσίας στον υποψήφιο ανάδοχο για την προσκόμιση 
των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του. 

37. Τον έλεγχο και την αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου 
από την Επιστροπή Διαγωνισμού στις 22/11/2018. 

38. Το από 05/12/2018 Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε  στο Πρακτικό ΙΙ (αναμορφωμένο) την αιτιολόγησή  της  για την 
βαθμολογία της, η οποία προϋπήρχε και λήφθηκε υπόψη της στην βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων, 
αλλά δεν είχε καταγραφεί και δεν προχώρησε σε  αξιολόγηση εκ νέου των τεχνικών προσφορών, 
αφού αυτή ήδη έχει γίνει και αποτυπώνεται στο Πρακτικό ΙΙ(αναμορφωμένο) με τη βαθμολογία.  
Μετά την συμπλήρωση του Πρακτικού ΙΙ(αναμορφωμένο) και την επανάληψη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας χωρίς αλλαγή της βαθμολογίας, κοινοποιήθηκε τα Πρακτικό ΙΙ (αναμορφωμένο) σε όλους 
τους συμμετέχοντες με το αρ. 1955/09-08-2018 έγγραφο της ΔΕΑΠΠΑ και δεν ασκήθηκαν ενστάσεις επ’ 
αυτού ούτε εμπρόθεσμα ούτε εκπρόθεσμα. 
Με την 2508/18 στις 11-09-2018 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την αναμόρφωση του 
Πρακτικού ΙΙ (αναμορφωμένο) καθώς και την συνέχιση του διαγωνισμού.  
Στις  05-10-2018 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό ΙΙΙ  (αναμορφωμένο), σύμφωνα με την 
αριθμ. 1394/22-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναρτήθηκε με την από 05-10-2018 
ανακοίνωση της Προέδρου στην υπηρεσία μας, χωρίς να ασκηθούν ενστάσεις κατά του Πρακτικού 
αυτού.  
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Με την αρ. 3069/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  εγκρίθηκε το 
Πρακτικού ΙΙΙ (αναμορφωμένο) και με το αρ. πρωτ. 3041/09-11-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.  
κοινοποιήθηκε η απόφαση 3069/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 
Με το με αρ. 3048/9-11-2018 έγγραφο της υπηρεσίας ζητήθηκε από τον υποψήφιο ανάδοχο η 
προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του σύμφωνα με την προκήρυξη. 
Σύμφωνα με το Πρακτικό IV της Επιτροπής: 
Μετά την 8/2018 Πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αρ. 451/2018 Απόφαση του 
VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις με αρ. 1394/2018 και 2508/18 Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε στις 05/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 252/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, αποτελούμενη από τους: 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1. Πετροπούλου Ουρανία Πρόεδρος, Πολ. Μηχ. με Δ’ βαθμό ΙΔΑΧ στη Δ10 
2. Ντάκουλα Δήμητρα Μέλος, Πολ. Μηχ. με Δ’ βαθμό ΙΔΑΧ στη ΔΚΥΕ 
3. Φαρμάκης Σταύρος  Μέλος, Τοπ. Μηχ. με Δ’ βαθμό ΙΔΑΧ στη Δ10   
προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου όπως 
προέκυψε από το Πρακτικού ΙΙΙ (αναμορφωμένο) των δεκατριών (13) διαγωνιζομένων σχημάτων, τα 
οποία σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ (αναμορφωμένο) πληρούσαν τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής 
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Μετά από την αρ. 8/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αρ. 451/2018 Απόφαση του VI 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κρίθηκε ότι, 
Α. Η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων στα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς 
αιτιολογημένη, και  
Β. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του υποψήφιου αναδόχου έπρεπε να ελεγχθούν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και να  εγκριθούν από την Οικονομική  Επιτροπή και όχι  με την αρ. 2262/19-
12-2017 Απόφαση της Διευθύντριας Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε  στο Πρακτικό ΙΙ (αναμορφωμένο) την αιτιολόγησή  της  για την 
βαθμολογία της, η οποία προϋπήρχε και λήφθηκε υπόψη της στην βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων, 
αλλά δεν είχε καταγραφεί και δεν προχώρησε σε  αξιολόγηση εκ νέου των τεχνικών προσφορών, αφού 
αυτή ήδη έχει γίνει και αποτυπώνεται στο πρακτικό ΙΙ(αναμορφωμένο) με τη βαθμολογία.  
Μετά την συμπλήρωση του Πρακτικού ΙΙ(αναμορφωμένο) και την επανάληψη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας χωρίς αλλαγή της βαθμολογίας, κοινοποιήθηκε τα Πρακτικό ΙΙ (αναμορφωμένο) σε όλους 
τους συμμετέχοντες  με το αρ. 1955/09-08-2018   έγγραφο της ΔΕΑΠΠΑ και δεν ασκήθηκαν ενστάσεις 
επ’ αυτού ούτε εμπρόθεσμα ούτε εκπρόθεσμα. 
Με την 2508/18 στις 11-09-2018 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την αναμόρφωση του 
Πρακτικού ΙΙ (αναμορφωμένο) καθώς και την συνέχιση του διαγωνισμού.  
Στις 05-10-2018 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό ΙΙΙ  (αναμορφωμένο), σύμφωνα με την 
αριθμ. 1394/22-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναρτήθηκε με την από 05-10-2018 
ανακοίνωση της Προέδρου στην υπηρεσία μας, χωρίς να ασκηθούν ενστάσεις κατά του Πρακτικού 
αυτού.  
Με την αρ. 3069/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  εγκρίθηκε το 
Πρακτικού ΙΙΙ (αναμορφωμένο) και με το αρ. πρωτ. 3041/09-11-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.  
κοινοποιήθηκε η απόφαση 3069/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 
Με το με αρ. 3048/9-11-2018 έγγραφο της υπηρεσίας ζητήθηκε από τον υποψήφιο ανάδοχο η 
προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του σύμφωνα με την προκήρυξη. 
 και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
Τα  επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά  προσκομίστηκαν   εμπρόθεσμα  με  την  από  20-11-2018  
(3148/20-11-2018) αίτηση  του υποψήφιου αναδόχου, ελέγχθηκαν και έγιναν αποδεκτά από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού  διότι  πληρούν  τους  όρους  του άρθρου 5.3. του άρθρου  21.2  21.3  και  23  
της  προκήρυξης. 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 
        Την έγκριση  των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 
ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» του υποψήφιου αναδόχου «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ».                                                      

ΑΔΑ: ΨΛ5Β7Λ7-ΜΗΖ



 5 

και  επειδή  
1. Με την από 6/12/2018 αναφορά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού υπέβαλε το από 
05/12/2018 Πρακτικό IV. 
2. Με το από 05/12/2018 Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως προαναφέρεται  προτείνεται 
η έγκριση των δικαιολογητικών της υποψήφιας αναδόχου σύμπραξης «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ», διότι πληρούν    τους  όρους  του άρθρου 5.3. του 
άρθρου  21.2  21.3  και  23  της  προκήρυξης. 
                                                       

Ε Ι Σ Η Γ ΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση του Πρακτικού IV των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάθεση της σύμβασης 
της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» του υποψήφιου αναδόχου «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ», σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό. 
 
Την εξουσιοδότηση της Δ/σης Έργων Αντ/ρικής Προστασίας για την συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση του Πρακτικού IV των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάθεση της σύμβασης 
της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» του υποψήφιου αναδόχου «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ», σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.     
 
Την εξουσιοδότηση της Δ/σης Έργων Αντ/ρικής Προστασίας για την συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης 

 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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