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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1780/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 38ο  
1) Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 
21PROC009690841 2021-12-08) προεκτιμώμενης αμοιβής 2.093.900,58 Ευρώ (προ ΦΠΑ), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία 
«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» 3) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να 
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπ’ όψη : 

 
1. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Την υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018)  Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) 
με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 117 
αυτού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την 
οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

6. Την υπ’ αρ. 505910 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης - Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3411/06-09-2019). 

7. Την αρ. 2355/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Λ3Φ7Λ7-Η4Β) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε οι όροι του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης.το σχέδιο της 
διακήρυξης και ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. 

8. Την αρ. 2855/2021 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ω7Λ7-ΠΨ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. 

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.  Την αρ. 1038/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΝΩ7Λ7-ΗΥΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

11. Την αρ. 1428/2022 (ΑΔΑ:9ΡΨΙ7Λ7-6ΝΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

12. Την μη άσκηση προδικαστικής προσφυγής εντός του προβλεπόμενου διαστήματος κατά 
της αρ. 1428/2022 απόφασης. 

13. Την με Α.Π. 689259/18-7-2022 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη προκειμένου να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης. 

14. Την από 18-7-2022 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη μέσω του 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Και επειδή :  
Την 01/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ. σε συνέχεια της αρ. 1428/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, της μη άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά αυτής και της με Α.Π. 689259/18-7-2022 πρόσκλησης προς τον 
προσωρινό μειοδότη προκειμένου να υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης,  
συνήλθε η  Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των προαναφερθέντων 
δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη. 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσωρινός μειοδότης «HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» υπέβαλε 
εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος επικοινωνίας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης 
αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και ειδικότερα:  
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Α. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (άρθρο 18) του άρθρου 22.1 
1. Ποινικά Μητρώα του άρθρου 22.1.1.α 
2. Ασφαλιστικές ενημερότητες του άρθρου 22.1.2.β1 
3. Φορολογικές  ενημερότητες του άρθρου 22.1.2.β2 
4. Υ.Δ. του άρθρου 22.1.2.β3 
5. Βεβαιώσεις του άρθρου 22.1.3.θ περί μη διάπραξης παραπτώματος 
6. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης του άρθρου 22.1.3.γ3 
7. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του άρθρου 22.1.3.γ1 
8. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του άρθρου 22.1.3.γ2 
9. Υ.Δ. του άρθρου 22.1.3.δ ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
10. Υ.Δ. του άρθρου 22.1.5. ότι  δεν είναι εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της 
παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει. 
11. Μετοχολόγιο του άρθρου 22.1.5 
12. Υ.Δ. του άρθρου 22.1.6 περί  κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού 
 
Β. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής  του άρθρου 22.2 
1. Μελετητικά πτυχία του άρθρου 22.2.1 
2. Πιστοποιητικά ασφάλισης του άρθρου 22.2.2 με Υ.Δ. γνησιότητας φωτοαντιγράφων. 
3. Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ άρθρου 22.2.2 περί των ισολογισμών του οικονομικού φορέα ετών 2018, 
2019, 2020 
4. Κατάλογο παρόμοιων μελετών του άρθρου 22.2.3. με αποδεικτικά εγκρίσεων 
5. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του άρθρου 22.2.4 με Υ.Δ. γνησιότητας φωτοαντιγράφων 
 
Γ. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου του άρθρου 22.3 
1. Καταστατικό εταιρείας και ανακοινώσεις ΓΕΜΗ   
2. ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων 
3. Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ (μεταβολών, εκπροσώπησης) 
4. Πρακτικό έγκρισης συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 18,19 της διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο έκδοσής τους και γίνονται 
δεκτά.  
 
Κατόπιν αυτού η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
για την εκπόνηση της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 21PROC009690841 2021-
12-08) προεκτιμώμενης αμοιβής 2.093.900,58 Ευρώ (προ ΦΠΑ), στη μελετητική εταιρεία 
«HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» που επέδωσε οικονομική προσφορά ποσού 1.180.000,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ και χωρίς απρόβλεπτα),   ή 1.682.680,00 €  (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.). 
Την 02/08/2022 η επιτροπή ολοκλήρωσε τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού το οποίο 
υπογράφεται σε (3) αντίγραφα από τα μέλη της. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1) Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 
21PROC009690841 2021-12-08) προεκτιμώμενης αμοιβής 2.093.900,58 Ευρώ (προ ΦΠΑ), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 
2) Την Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία «HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
MHXANIKOI  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» που 
επέδωσε οικονομική προσφορά ποσού 1.180.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς απρόβλεπτα),   ή 
1.682.680,00 €  (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.). 
3) Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της  
διαδικασίας. 
 

ΑΔΑ: ΨΠΩΜ7Λ7-Χ31



 

 4 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1) Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 
21PROC009690841 2021-12-08) προεκτιμώμενης αμοιβής 2.093.900,58 Ευρώ (προ ΦΠΑ), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 
2) Την Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία «HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
MHXANIKOI  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI A.E.» που 
επέδωσε οικονομική προσφορά ποσού 1.180.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς απρόβλεπτα),   ή 
1.682.680,00 €  (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.). 
3) Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της  
διαδικασίας. 

 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει 
λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής μέσω ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου σχεδίου με σαφές 
χρονοδιάγραμμα  αποτελεί βασική μας θέση. Για την υπόψη περίπτωση, είχαμε επισημάνει 
ότι στο «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». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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