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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2007/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, 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: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 54ο  
Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει, έπειτα από τη διάλυση της 
σύμβασης, στην ολοκλήρωση του υποέργου1: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ 
– ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016. 
 
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 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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 με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 κ.λπ.». 

4. Την με αριθμ. 198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ.20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτός 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.  Την αρ. πρ. ΤΕ 7491/ΠΕ/19-02-2013 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ, με την οποία εγκρίθηκε η 
οριστική υδραυλική μελέτη, τα ΣΑΥ – ΦΑΥ και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης: « Οριστική 
Μελέτη Διευθέτησης Ρ. Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή» όπως υποβλήθηκαν 
από τον Ανάδοχο «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας. 

14.  Τις αρ.πρωτ. ΤΕ 129353/3872/οικ/2-7-13 και αρ.πρωτ. ΤΕ 141307/3273/14-7-17 αποφάσεις 
Δ.Τ.Ε./Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη 
δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-
Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.) . 

15.  Την  αρ. 1799/2017 (ΑΔΑ: ΩΠΜΓ7Λ7-ΠΙΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Ανοιχτής Διαδικασίας του έργου 
«Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 
20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

16. Την αρ. 2696/2017 (ΑΔΑ: ΩΕ8Κ7Λ7-1ΗΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της διενεργηθείσης δημοπρασίας του έργου, 
κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,72% και 
συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 8.799.027,34€, διεξήχθη η κλήρωση για την ανάδειξη του 
τρίτου μειοδότη και εξουσιοδοτήθηκε η ΔΤΕ_ΠΕΑΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης.  

17.  Την αρ. 3278/2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΛ7Λ7-Ρ4Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της διενεργηθείσης δημοπρασίας του έργου 
«Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 
20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 57,72% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 8.799.027,34€ ήτοι: συμβατικό 
οικονομικό αντικείμενο 6.531.799,72€, απολογιστικά 484.246,80€, αναθεώρηση 79.943,27€ και 
Φ.Π.Α. (24% ) 1.703.037,55€. 
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18. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 25-09-2018. Η συμβατική προθεσμία ήταν 24 
μήνες δηλ. έως 25-09-2020.  

19.  Την αρ. 209520/5699/14-11-2018 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το από 25-10-2018  
υποβληθέν χρονοδιάγραμμα. 

20.  Την αρ. πρ. 2363_2019/24-07-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής  (ΑΔΑ: ΩΠ767Λ7-3ΙΜ) 
με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»  . 

21. Την αρ. πρ. 228326/23-03-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία εγκρίθηκε ο  
1ος  Α.Π.Ε. και το 1ο  ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 8.799.027,34€ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., όπως αρχικά συντάχθηκε από την Υπηρεσία και μετά από την αρ. πρ. 
αρ. πρ. ΑΤΣΝΥ/οικ/22/24-01-2020 (ΑΔΑ: Ω9Υ5465ΧΘΞ-Ε6Ε) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

22.  Την αρ. 1566/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΣΕ7Λ7-Γ71) με την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση του υποέργου του θέματος για δύο μήνες δηλ. μέχρι την  25/11/2020 με 
αναθεώρηση, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και των αναγκαστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν στις υπό εκτέλεση δημόσιες συμβάσεις. 

23. Την αρ. 2600/07-08-2020 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και 
Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αποφασίστηκε για 
δεκαοκτώ (18) μήνες, η επίταξη ακινήτων συνολικής έκτασης 60.209,06m2 που έχουν κηρυχθεί 
απαλλοτριούμενα με την αρ. πρωτ. 214/2018/30-08-2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΑΑΠ212) και είναι αναγκαία για την εκτέλεση εργασιών του έργου: 
«Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή». 

24. Τις αρ. πρ. 621207/28-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΡ77Λ7-ΚΘΡ) και 757349/7-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΖΞ7Λ7-
ΛΤΡ) αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν τα από 12-08-2020 και 01-10-2020 αντίστοιχα 
πρακτικά της Επιτροπής Προεκτίμησης ζημιών επιταχθέντων ακινήτων έως τη Χ.Θ.:0+840. 

25. Την αρ. 2491/2020 (ΑΔΑ: 9ΛΘΛ7Λ7-ΦΧ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση περαίωσης του έργου του θέματος  έως 25-04-2022 (δηλ. για 17 
μήνες) μετά από αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας για 24 μήνες. Για την ανωτέρω απόφαση 
κατατέθηκε ένσταση από την Ανάδοχο Εταιρεία στις 25-01-2021. 

26. Στις  09-6-2021 η Ανάδοχος Εταιρεία αιτήθηκε την διάλυση της σύμβασης, λόγω καθυστέρησης 
των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητά του, πέραν της οριακής προθεσμίας, σύμφωνα με την  παρ. 2 
περ. δ και 6 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 

27. Την αρ. πρωτ. 546258/01-07-2021 Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών 
Έργων Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με την 
οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω αίτηση Διάλυσης και εν συνεχεία κατατέθηκε από την Ανάδοχο 
Εταιρεία ένσταση στις 16-07-2021 κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αρ. πρ. 282056/12-10-2021 (ΑΔΑ:67ΖΟ465ΧΘΞ-4Β7) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών  

28. Στο μεταξύ διάστημα μέχρι την εκδίκαση της ένστασης εκδόθηκε η με αρ. πρ. 643248/29-7-2021 
διαταγή του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία έγινε οριστική διακοπή 
των εργασιών στο έργο του θέματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν.4412/2016. 

29. Το αρ. πρ. 808284/29-9-2021 αίτημά της με το οποίο η Ανάδοχος Εταιρεία κατέθεσε, την τελική 
επιμέτρηση του έργου του θέματος, αίτημα θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του ΚτΕ, αίτημα 
αποζημιώσεων λόγω διάλυσης της σύμβασης και το Μητρώο του έργου και  ζήτησε την 
παραλαβή του έργου προσωρινά και οριστικά. 

30. Την αρ. πρ.930431/04-11-2021 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου 
με διορθώσεις. Κατά της ανωτέρω απόφασης η ανάδοχος εταιρεία άσκησε στις 19.11.2021 
ένσταση. Αναμένεται η σχετική με το θέμα Υπουργική απόφαση. 

31. Το αρ. πρ. 941158/8-11-2021 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε η επανυποβολή του Μητρώου 
του έργου λόγω των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Η Ανάδοχος Εταιρεία επανυπέβαλε  το 
Μητρώο στις 7-1-2022 (αρ.πρ. 14147/7-1-2022) 

32. Την ΑΠ 818485/01-10-2021 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για 
την Προσωρινή Παραλαβή του έργου του θέματος. 

33. Στις 11-3-2022 συντάχθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο κοινοποιήθηκε ως 
συντάχθηκε από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου στις 21.03.2022 στην 
ανάδοχο εταιρεία με δικαστικό επιμελητή, μετά της με αριθμό πρωτ. 236758/21.03.2022 πράξης 
του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής καθώς η Ανάδοχος 
Εταιρεία  αν και κλήθηκε δεν προσήλθε να το υπογράψει 
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34. Την 31η-03-2022 κατατέθηκε ένσταση από την Ανάδοχο Εταιρεία κατά του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής , η οποία έγινε μερικώς δεκτή σύμφωνα με την αρ. 179786/7-6-2022 
(ΑΔΑ:ΨΟΚΒ465ΧΘΞ-ΟΥ2) Απόφαση του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και 
ακυρώθηκε το Πρωτόκολλο Παραλαβής, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται σε αυτήν σε 
εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του ν. 
4782/2021 (Α’36). 

35. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την ΑΠ 
665687/12-07-22 (ΑΔΑ:ΩΜ5Ν7Λ7-Θ00) Απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την 
Παραλαβή του έργου του θέματος. 

36.  Το αρ. πρ. 772336/8-8-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο κοινοποιήθηκε το από 5-
8-2022 Πρωτόκολλο Παραλαβής στην Ανάδοχο Εταιρεία, καθώς αν και κλήθηκε δεν προσήλθε 
να το υπογράψει. 

37. Την 17η-8-2022  η Ανάδοχος Εταιρεία κατέθεσε τις απόψεις της επί του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τα άρθρα 86 του Ν. 4782/2021 και 21 του Ν. 4903/2022. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

Α. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 Το ρέμα  Κόρμπι είναι ο κύριος αποδέκτης του ανατολικού τμήματος της Δημοτικής Ενότητας 

Βάρης, περιοχή «Κόρμπι» και τμήματος του Δήμου Κρωπίας. Το παρόν έργο αφορά στην 

κατασκευή έργων διευθέτησης μήκους 2840μ περίπου, στο τμήμα από την εκβολή του στην παραλία 

της Βάρκιζας μέχρι το υφιστάμενο τεχνικό έργο του ρέματος στη Λ.Βάρης-Κορωπίου (στο ύψος της 

Στρ. Σχολής Ευελπίδων). Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπονται στην εν λόγω εργολαβία 

αφορούν: 

• Χωματουργικές διαμορφώσεις στην περιοχή της εκβολής 

• Κατασκευή έργων από συρματοκιβώτια στην περιοχή της παραλίας, στο εκτός σχεδίου 

κατάντη τμήμα και σε τμήματα εντός σχεδίου. 

• Κατασκευή του έργου διέλευσης της Λ.Σουνίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μέθοδο Cut 

and Cover, με τοιχεία από πασσάλους, άνω πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Κατασκευή κλειστών αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τη μορφή κλειστών πλαισίων ή 

με πασσάλους. 

• Κατασκευή ανοικτών αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Κατασκευή λεκανών καταστροφής ενέργειας από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Κατασκευή λεκανών καταστροφής ενέργειας από συρματοκιβώτια. 

• Διαμόρφωση των παραρεμάτιων περιοχών στα ανοικτά τμήματα, με τις κατάλληλες 

χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή ασφαλτοστρωμένης οδού, πεζοδρομίου και 

στηθαίου ασφαλείας. 

• Κατασκευή τοπικών έργων αντιστηρίξεως από πασσάλους. 

• Προσωρινά έργα για την εκτροπή των υδάτων, την καθαίρεση και επανακατασκευή 

υφιστάμενων μικρών οικοδομικών έργων, την αποκατάσταση υφισταμένων δικτύων ΟΚΩ, 

την εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών και την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 10% του φυσικού αντικείμενου. 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι να εξουσιοδοτηθεί η ΔΤΕ_ΠΕΑΑ προκειμένου να προχωρήσει στο 

επόμενο στάδιο  έπειτα από την διάλυση της εργολαβίας αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:  

o Σύμφωνα με την παράγραφο (12) του άρθρου (160 Έκπτωση Αναδόχου) του Ν.4412/2016:  
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(…) 12. Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον 
οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο 
ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή 
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 
απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης 
σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας 
κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη 
Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή 
δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.(……)» 
 

Ενώ στην παράγραφο (13) του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι : 
« (…) 13. Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η 
Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο 
του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο 
κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση 
ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης 
του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις» 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

2. Σύμφωνα με την αρ. 2696/2017 (ΑΔΑ: ΩΕ8Κ7Λ7-1ΗΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής: 

i. 2ος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού ήταν η εταιρεία «INTRAKAT», με ποσοστό 

μέσης έκπτωσης 56,98% 

ii.3ος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού ήταν η εταιρεία «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ ΑΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 56,53% 
3. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 10% του φυσικού αντικείμενου.  
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την εξουσιοδότηση της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει, έπειτα από τη διάλυση της 

σύμβασης, στην ολοκλήρωση του υποέργου1: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ 

– ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την εξουσιοδότηση της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει, έπειτα από τη διάλυση της 

σύμβασης, στην ολοκλήρωση του υποέργου1: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ 

– ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Θεωρούμε ότι η Διοίκηση έχει μερίδιο 
ευθύνης για τη διάλυση της σύμβασης. Η Διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αν η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 160 του ν.4412/2016 δεν οδηγήσει σε νέο ανάδοχο, δεν  θα προχωρήσει σε 
διαδικασίες ανάθεσης.». 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή  δηλώνει λευκό 
με την παρατήρηση: «Με την υπ’ αριθ. 37/8.7.20 γραπτή Επερώτησή της προς τον 
Περιφερειάρχη και το Πρόεδρο του Π.Σ. Αττικής θέσαμε ζητήματα και αναμέναμε απαντήσεις 
σχετικά με το ενδεχόμενο σοβαρής επίπτωσης του συζητούμενου έργου στα παράκτια νερά της 
ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας χωρίς να λάβουμε ακόμη απάντηση. Και τούτο, παρόλο που 
σε εκτέλεση της επερώτησής μας ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Α. Αττικής έχει ενημερώσει με το από 
28.7.2020 έγγραφό του ότι «έχουμε ήδη ζητήσει από την Ανάδοχο Εταιρεία να προβεί σε πλήρη 
έλεγχο του νερού που αναβλύζει από το φρεατόσχημο λάξευμα. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν 
προσκομιστεί τα αποτελέσματα». Επίσης, το έργο είχε εμπλακεί σε χρονοβόρες διαδικασίες 
διάλυσης της σύμβασης με ευθύνη και της Διοίκησης λόγω μη έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών, 
με αποτέλεσμα την οριστική διάλυσή της. Είμαστε αντίθετοι με την παράδοση «λευκών 
επιταγών». Σε αναμονή των συγκεκριμένων προτάσεων που θα κληθεί στη συνέχεια να εγκρίνει 
η Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσουμε λευκό.». 

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

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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