
 1 

    
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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2855/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 52ο   
Εισήγηση για την έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΘΩΡΑΚΙΣΗ 
ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», 
εκτιμώμενης αξίας 2.093.900,58  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
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  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου 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 Μαρία 
Ντόβα. 
 
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. Ανατολικής Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-208) «[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/ Α΄/09.03.2021). 

4. Την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)». 

5. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

6. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του 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. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με 
αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

8. Του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 σύμφωνα με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν. 
3852/20210  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64334/8-6-2021 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την 
οποία εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης στο ΠΔΕ 2021 με κωδικό 2019ΜΠ98500001 (ΑΔΑ: 
Ψ88Τ46ΜΤΛΡ-5ΑΛ). 

10. Τη θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διαμόρφωση απαιτήσεων 
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όπως διατυπώνεται στην 14η συνεδρία την 
28.7.2021/Θέμα 19ο . 

11. Την αρ. 2355/2021 (ΑΔΑ: 6Λ3Φ7Λ7-Η4Β) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ226τ.Α΄ / 27-10-2011).  

13. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540τ.Β΄/07-11-11) και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ¨Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 
ανάθεση ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων¨.  

14. Το αρ. πρωτ. 27071/5-11-2021 έγγραφο του τμήματος εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ, με το οποίο 
ορίστηκε εκπρόσωπος του ΤΕΕ(με τον αναπληρωτή του) προκειμένου να συμμετάσχουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού).  

 
Και επειδή  
Την 08-12-2021 διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της επιτροπής και συντάχθηκε 
το πρακτικό της κλήρωσης. 

Εισηγούμεθα 
 

Την έγκριση:  
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 
2.093.900,58  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 
1) Θεοφανόπουλος Θεοφάνης,  Πρόεδρος 
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2) Σπυράντης Γεώργιος,  μέλος 
3) Τσίρκας Νικόλαος,  μέλος ΤΕΕ 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Δοξακίδης Σωτήριος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2) Κλάδου Χριστίνα,  Αναπληρωματικό μέλος 
3) Αποστολέρης Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό μέλος ΤΕΕ 
 

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

 
Την έγκριση της επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 
2.093.900,58  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 
1) Θεοφανόπουλος Θεοφάνης,  Πρόεδρος 
2) Σπυράντης Γεώργιος,  μέλος 
3) Τσίρκας Νικόλαος,  μέλος ΤΕΕ 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Δοξακίδης Σωτήριος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2) Κλάδου Χριστίνα,  Αναπληρωματικό μέλος 
3) Αποστολέρης Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό μέλος ΤΕΕ 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό  ως προς τα 
πρόσωπα της επιτροπής με την παρατήρηση: «Στην 52η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(19-10-2021) ψηφίσαμε λευκό τονίζοντας ότι αποτελεί βασική μας θέση η ουσιαστική 
αντιπλημμυρική θωράκιση του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής μέσω ενός ολοκληρωμένου και 
ενιαίου σχεδίου με σαφές χρονοδιάγραμμα. Για την υπόψη περίπτωση, σύμφωνα με το «Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων» αναφέρεται ότι: «Τελικοί αποδέκτες των έργων (μέσω των κατασκευασμένων 
κύριων συλλεκτήρων) για το Κορωπί είναι η τάφρος Τ2 των αντιπλημμυρικών έργων του τμήματος 
Α17 που έχει κατασκευασθεί στην παραλλαγή της οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου και στην τάφρο 
Τ0 που εκβάλλει στη φυσική κοίτη του Ρέματος Ερασίνου, στον υφιστάμενο αγωγό επί της Βάρης - 
Κορωπίου καθώς και στο κατά τόπους υφιστάμενο υδρογραφικό δίκτυο για τους υπόλοιπους 
οικισμούς». Τα παραπάνω δημιουργούν εύλογες επιφυλάξεις για το κατά πόσον έχει ελεγχθεί και 
διαπιστωθεί η ικανότητα των κατάντη αποδεκτών μέχρι την εκβολή τους στη Θάλασσα». Θα 
ψηφίσουμε και πάλι «λευκό».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

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