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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2724/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

Θέμα 65ο  
Συμμόρφωση με την υπ. Αριθμ 1082/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ σχετικά με το διαγωνισμού του 
έργου: «βελτιωση επαρχιακησ οδου29: Δροσια – διονυσοσ – νεα μακρη», με προϋπολογισμό 
δημοπράτησης 33.500.000,00€  (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
2. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.   
 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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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 στον κ Ασπρουλάκη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αντολικής Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

3. Το ΦΕΚ Β/1661/11-05-2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»  

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α' 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».  

6. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων 
έργων».  

7. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις».  

8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων»  
9. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».  
10. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147).  
11. Την με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

12. Την αρ. πρωτ. ΤΕ 229502/6770/οικ/21-11-2013 έγκριση οριστικής μελέτης του έργου του 
θέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής .  

13. Την αρ. πρωτ. ΤΕ 195965/5304/οικ/09-10-2018 έγκριση επικαιροποιημένων τευχών 
δημοπράτησης του έργου του θέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής  

14. Την αρ. πρωτ. ΤΕ 225833/6113/οικ/13-11-2018 έγκριση επικαιροποιημένης Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ. 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής  

15. Την αρ. πρωτ. 3521/02-02-2018 (ΑΔΑ:757Λ7Λ7-ΘΕΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οικ. 
‘Ετους 2018.  

16. Την αριθμ. 2954/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: α) 
έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, και β) αποστολή της περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις του έργου του θέματος.  

17. Την αρ. 390/2018 (Συνεδρίαση 9η/14.02.2018) απόφαση οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με τα οποία συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.  

18. Την αρ. 1852/2019 (Συνεδρίαση 37η/19.07.2019) (ΑΔΑ: ΨΞΞΨ7Λ7-ΔΘΗ) απόφαση 
οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο: Α) αποδέχεται το από 14/01/2019 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
συστήματος 78467, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των οκτώ 
(08) οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν στο διαγωνισμό, Β) 
Επειδή οι προσφορές των οικονομικών φορέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, ΟΔΟΣ 
ΑΤΕ, ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ - ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ - 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΕΚΤΕΡ ΑΕ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές 
καλούνται οι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν πλήρως τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση της προσφοράς τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα(10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η αιτιολόγηση της προσφοράς οφείλει να 
τεκμηριώνει πλήρως τα οικονομικά στοιχεία της μεθόδου κατασκευής, των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, της διαδικασίας παρασκευής, της προμήθειας των υλικών κ.τ.λ. Παράλληλα 
πρέπει να καλύπτει πλήρως τα προβλεπόμενα α) στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, β) στα 
τεύχη Δημοπράτησης και γ) στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.  

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 469656/19-08-2019 πρόσκληση προς τις έξι (6) πρώτες εταιρείες τουτ 
πίνακα ΙΙ για την υποβολή αιτιολόγησης προσφορών που αφορούν στο διαγωνισμό του 
έργου του θέματος.  

20. Την υπ’ αριθμ. 2138/2019/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΒΛ7Λ7-1ΜΒ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία: Α) συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας 
αρμόδια για την εξέταση των αιτιολογήσεων των προσκληθέντων οικονομικών φορέων 
συντάσσοντας ανάλογη Τεχνική Έκθεση, Β) δόθηκε εξουσιοδότηση στη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού - εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή, έως την ολοκλήρωση του εν λόγω 
διαγωνισμού.  

21. Tις αιτιολογήσεις όπως αυτές κατατέθηκαν από τις καλούμενες εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, ΟΔΟΣ ΑΤΕ, ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ - ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ. Οι εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΕΚΤΕΡ ΑΕ, δεν κατέθεσαν αιτιολόγηση.  

22. Την από 23-4-2020 υποβληθείσα από την ομάδα εργασίας Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με την 
οποία η πρώτη αποδεκτή προσφορά είναι της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ» 
με ποσοστό έκπτωσης 35,60%.  

23. Την υπ’ αριθμ. 893/2020/05-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΕ77Λ7-45Φ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η ανάδειξη ως προσωρινού 
μειοδότη της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.»  

24. Την υπ’ αριθμ. 811, 812 και 813/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η υπ’ αρ. 893/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, καθ’ ό μέρος απέκλεισε την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ - ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.» και την εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»,  

25. Την υπ’ αρ. ΕΑ ΣτΕ 184/2020 δικαστική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, επί 
αίτησης αναστολής του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με την οποία ανεστάλη μερικώς η 
εκτέλεση της 811, 812, 813/2020 απόφασης καθ΄ ο μέρος αφορούσε τον οικονομικό φορέα 
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ».  

26. Την υπ’ αρ. ΕΑ ΣτΕ 187/2020 δικαστική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί 
αίτησης αναστολής του οικονομικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», με την 
οποία ανεστάλη μερικώς η εκτέλεση της 811, 812, 813/2020 απόφασης καθ΄ ο μέρος 
αφορούσε τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.».  

27. Την υπ’ αρ. ΕΑ ΣτΕ 185/2020 δικαστική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών επί αίτησης 
αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. – ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με την οποία κρίθηκε ότι η αίτηση στερείται αντικειμένου, κατόπιν εκδόσεως 
της υπ’ αρ. 184/2020 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών.  

28. Την υπ’ αρ. ΕΑ ΣτΕ 186/2020 δικαστική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών επί αίτησης 
αναστολής του οικονομικού φορέα «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.», με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της 
συγκεκριμένης εταιρείας.  

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 90199/03-02-2021 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής.  

30. Την υπ’ αρ. ΣτΕ Α199/2021 δικαστική απόφαση του ΣτΕ του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, επί 
αιτήσεως ακυρώσεως του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ 
αρ. 811, 812, 813/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, κατά το σκέλος που αφορούσε τον οικονομικό 
φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» .  

31. Την αρ. πρωτ. 745/2021/30-3-2021(ΑΔΑ: Ω1ΣΝ7Λ7-ΧΓΥ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η μερική ανάκληση της υπ’ 
αρ. 893/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σε 
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συμμόρφωση στην υπ’ αρ. 811, 812, 813/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, κατά το σκέλος με το 
οποίο δεν ανεστάλη/ακυρώθηκε αυτή, ήτοι κατά το σκέλος της άρσης του αποκλεισμού και 
αποδοχής του παραδεκτού της προσφοράς της ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ 
ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», η μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 893/2020 
απόφασης, κατά το σκέλος που αφορά τον αποκλεισμό, ως ασυνήθιστα χαμηλών των 
προσφορών των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» και «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με 
ταυτόχρονη απόφαση αποστολής νέας ειδικής και συγκεκριμένης ξεχωριστής πρόσκλησης 
σε κάθε μία από τις εταιρείες «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», οι 
οποίες προσκλήσεις θα έχουν το περιεχόμενο που περιγράφουν οι αποφάσεις του ΣτΕ 
(σκέψη 11-12 απόφασης 184/2020 για την «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και σκέψεις 7& 9 της υπ’ αρ. 
187/2020 απόφασης για την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ») για την αιτιολόγησή των 
ασυνήθιστά χαμηλών προσφορών τους, σε συμμόρφωση προς τα κριθέντα με τις υπ’ αρ. ΕΑ 
ΣτΕ 184/2020 και ΕΑ ΣτΕ 187/2020 αποφάσεις και η σύνταξη και αποστολή διακριτών, 
ειδικών και συγκεκριμένων προσκλήσεων προς τις εταιρείες «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΑΕ για την αιτιολόγηση των προσφορών τους.  

32. Την αρ. πρωτ. 358904/07-05-2021 πρόσκληση για διευκρινήσεις στον Οικονομικό Φορέα 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»  

33. Την  αρ. πρωτ. 358923/07-05-2021 πρόσκληση για διευκρινήσεις στον Οικονομικό Φορέα 
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»  

34. Την από 17-05-2021 εισαγωγή στο ΕΣΗΔΗΣ των διευκρινήσεων των Οικονομκών Φορέων  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»  και «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» 

35. Την υπ’ αριθμ. 1082/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η υπ’ αρ. 745/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, καθ’ ό μέρος έκρινε αποδεκτή την προσφορά της  «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ - ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ 
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.» και σύμφωνα με αυτή θα πρέπει να κληθεί και η συνταχθεί και να 
αποσταλεί διακριτή, ειδική και συγκεκριμένη πρόσκληση και  προς την Ένωση Οικονομικών 
Φορέων  «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ - ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.» για την αιτιολόγηση της 
προσφοράς τους.  

36. Την υπ’ αρ. ΕΑ ΣτΕ 278/2021 δικαστική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών επί αίτησης 
αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. – ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 1082/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία κρίθηκε η αίτηση απορριπτέα. 

και επειδή 
Με την υπ’ αρ. 1082/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της 
«ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε»  και απορρίφθηκε η παρέμβαση της ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-
ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» Σύμφωνα δε με το διατακτικό της απόφασης της ΑΕΠΠ 
ακυρώθηκε μερικά η υπ’ αρ745/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθ’ ό μέρος έκρινε 
αποδεκτή την προσφορά της  «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ - ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ.» και 
αναπέμφθηκε η υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προβεί σε όσα ορίζονται στις 
σκέψεις  3 και 4 της απόφασης. Οι σκέψεις 3 και 4 της απόφασης της ΑΕΠΠ, αφορούσαν εκ νέου 
πρόσκληση ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» με 
ειδική και αναλυτικά αιτιολογημένη κρίση.  
 
Κατά της υπ’ αρ. 1082/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ, άσκησε αίτηση αναστολής, η ένωση οικονομικών 
φορέων  «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» και παρέμβαση επί της αίτησης η 
εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ. Συγκεκριμένα η ένωση οικονομικών φορέων  «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» επιδίωκε την πλήρη αναστολή/ακύρωση της απόφασης της ΑΕΠΠ  κατά το 
σκέλος που την αφορούσε, δηλαδή την αποδοχή της προσφοράς της χωρίς ιδιαίτερη αιτιολόγηση 
ενώ η παρεμβαίνουσα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» επεδίωκε την αποδοχή της κρινόμενης αποφασης της 
προδικαστικής προσφυγής . Για την ανωτέρω αίτηση αναστολής εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΕΑ ΣτΕ 
278/2021 δικαστική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών με την οποία απορρίπτει τη αίτηση 
αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων  «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» 
και αποδέχεται την παρέμβασης της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ 

 
Κατόπιν αυτών: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
1. Την έκδοση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί μερικής ανάκλησης της υπ’ 

αρ. 745/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το 
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σκέλος με το οποίο απεδέχθη το παραδεκτό της προσφοράς της ένωσης οικονομικών 
φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» χωρίς περαιτέρω 
αιτιολόγηση, με ταυτόχρονη απόφαση αποστολής νέας ειδικής και συγκεκριμένης 
ξεχωριστής πρόσκλησης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ 
ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», η οποία πρόσκληση θα έχει το περιεχόμενο που 
περιγράφει η απόφαση της ΑΕΠΠ (σκέψη 3 και 4 απόφασης 1082/2021) για την 
αιτιολόγησή της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της, σε συμμόρφωση προς τα 
κριθέντα με την υπ’ αρ. 1082/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ 

2. Την σύνταξη και αποστολή διακριτής, ειδικής και συγκεκριμένης πρόσκλησης προς 
την ένωση οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» 
για την αιτιολόγηση της προσφοράς τους 

3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου 
να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
1. Την έγκριση της μερικής ανάκλησης της υπ’ αρ. 745/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το σκέλος με το οποίο απεδέχθη το παραδεκτό της 
προσφοράς της ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΕ» χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, με ταυτόχρονη απόφαση αποστολής νέας ειδικής και 
συγκεκριμένης ξεχωριστής πρόσκλησης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-
ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», η οποία πρόσκληση θα έχει το περιεχόμενο που 
περιγράφει η απόφαση της ΑΕΠΠ (σκέψη 3 και 4 απόφασης 1082/2021) για την αιτιολόγησή 
της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της, σε συμμόρφωση προς τα κριθέντα με την υπ’ αρ. 
1082/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ 

2. Την σύνταξη και αποστολή διακριτής, ειδικής και συγκεκριμένης πρόσκλησης προς την ένωση 
οικονομικών φορέων «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ-ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» για την αιτιολόγηση 
της προσφοράς τους 

3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Για εμάς δεν είναι έργο πρώτης 

προτεραιότητας και είναι πανάκριβο. Πρέπει να επαναδημοπρατηθεί.». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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