
 

                   
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 63 537 
 
Συνεδρίαση 15η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 538/2015 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11/03/2015,  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06/03/2015.  

 
Θέμα 9o  

Αποδοχή της με αρ. 2589/2014 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σχετικά με την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου 
Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 10.600.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Νερούτσου Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 

 Μοίρας Ιωάννης 

 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κουμέλη, 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. To Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012) 
3. Το Ν.145/2010  « Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής ». 
4. Την 44403/20-10-2011 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β’/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  
5. Τo Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων». 
6. Τo Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις». 
7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: Β5ΟΨ7Λ7-ΙΤΤ



 

9. Το Π.Δ. 7/2013 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» 
αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

11. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
12. Την με αρ. Δ10/20816 οικ/17-4-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Δ/νση Υδραυλικών Έργων 

Δ10, με την οποία εκχωρήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά η αρμοδιότητα για την εκπόνηση της 
Οριστικής Μελέτης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και 
Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας». 

13. Την με αρ. 18870/28-5-2009 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά με 
το οποίο εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές 
Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας». 

14. Την με αρ. Δ10/21403 οικ./21-7-2009 απόφαση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (Δ10), με την οποία εκχωρήθηκε στη Νομαρχία Πειραιά η αρμοδιότητα για την εκτέλεση 
του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της 
Νήσου Σαλαμίνας». 

15. Την με αρ. 1459 / 29-08-2012 απόφαση  του Περιφερειάρχη Αττικής  με την οποία έγινε η 
ένταξη της Πράξης ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ’’ με κωδικό MIS 383618 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».  

16. Την με αρ. 141763/3-10-2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα από το τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών 
Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

17. Την με αρ. 1661/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και τη δημοπράτηση του έργου  

18. Το από 10-01-2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε την 21-01-13 
σύμφωνα με το οποίο έλαβαν μέρος δέκα (10) διαγωνιζόμενοι και μετά τον έλεγχο των 
εγγυητικών επιστολών καταρτίστηκε πίνακας μειοδοσίας με μειοδότρια εταιρεία την «ΤΟΜΗ 
ΑΕ.».  

19. Την από 25-01-2013 ένσταση της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΘΕΜΕΛΗ 
Α.Ε.’’ κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

20. Την υπ’ αρ. 307/1-3-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία έγινε δεκτή η ένσταση της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΘΕΜΕΛΗ 
Α.Ε.’’ και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα σύμφωνα με τον αναμορφωμένο πίνακα μειοδοσίας 
στην εν λόγω εταιρεία. 

21. Την από 12-3-2013 προδικαστική προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ» κατά της υπ’ αρ. 307/1-3-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

22. Την υπ’ αρ. 971/14-5-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή της από 12-3-2013 προδικαστικής προσφυγής της 
εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, η ακύρωση της υπ’ αρ. 307/1-3-2013 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, στην τεχνική Εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ. 

23. Την από 28-5-2013 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 
αναφορικά με την εκτέλεση της 971/14-5-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

24. Την υπ’ αρ. 501/2013 απόφαση με την οποία το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανάστειλε την 
εκτέλεση της 971/14-5-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και 
διέταξε ως μέτρο τη μη υπογραφή της σύμβασης με την παρεμβαίνουσα εταιρεία, μέχρι 
εκδόσεως απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αιτήσεως ακυρώσεως, την 
οποία όφειλε να ασκήσει η αιτούσα. 

25. Την από 22-10-2013 αίτηση ακύρωσης  της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ. 
26. Την υπ’ αρ. 2589/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της από 22-10-2013 

αίτησης ακύρωσης, με την οποία ακυρώνεται η υπ’ αρ. 971/14-5-2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

27. Την υπ’ αρ.  278/13-2-2015 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Πειραιώς & Νήσων σύμφωνα με 
την οποία  η Περιφέρεια Αττικής δεν δύναται να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα κατά της υπ’ 
αρ. 2589/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

28. Το άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3669/08. 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 

ΑΔΑ: Β5ΟΨ7Λ7-ΙΤΤ



 

1. Με την υπ’ αρ. 2589/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνεται η υπ’ αρ. 
971/14-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία μεταξύ 
άλλων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του θέματος στην εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ . 

2. Η Νομική Υπηρεσία στην υπ’ αρ. 278/13-2-2015 εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή, 
θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας από μέρους της Περιφέρειας Αττικής κατά της υπ’ αρ. 2589/2014 απόφασης του 
Διοικητικού εφετείου Αθηνών, διότι σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ν4281/2014  «Το Διοικητικό 
Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής 
προμηθειών, σε τριμελή σύνθεση, είναι αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την εκδίκαση 
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων ακύρωσης….». 

3. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν3669/2008 «Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, με 
αιτιολογημένη απόφασή της, αν διαπιστώσει ότι εμφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη 
διαδικασία του διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή να αναμορφώσει 
το αποτέλεσμά της ή να διατάξει την επανάληψή της από το σημείο που συντελέστηκε το λάθος ή η 
παράληψη» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1.  Την αποδοχή της υπ’ αρ. 2589/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
2. Την ακύρωση της υπ’ αρ. 971/14-5-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής περί αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής της παρεμβαίνουσας κατά της υπ’ αρ. 307/1-
3-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την αναμόρφωση του αποτελέσματος του υπόψη διαγωνισμού και την κατάρτιση του πίνακα 
μειοδοσίας, ως εξής: 

ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ

Σ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε. 38,18 % 
Τριάντα οκτώ και δέκα 

οκτώ τοις εκατό 

2 
ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 
37,00 % Τριάντα επτά τοις εκατό 

3 ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. 36,50 % 
Τριάντα έξι και πενήντα 

τοις εκατό 

4 ΕΤΕΘ Α.Ε 35,02 % 
Τριάντα πέντε και δύο 

τοις εκατό 

5 ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 34,47 % 
Τριάντα τέσσερα και 
σαράντα επτά τοις 

εκατό 

6 ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε 33,71 % 
Τριάντα τρία και 

εβδομήντα ένα τοις 
εκατό 

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 32,53 % 
Τριάντα δύο και 

πενήντα τρία τοις εκατό 

8 ΕΚΤΕΡ Α.Ε 29,14 % 
Είκοσι εννέα και δέκα 

τέσσερα τοις εκατό 

9 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 23,00 % Είκοσι τρία τοις εκατό 

 
4. Την έγκριση, του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διεξήχθη την 10-01-2013 για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 10.600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,  

5. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον αναμορφωμένο πίνακα 
μειοδοσίας, στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. που προσέφερε για την εκτέλεση του 
έργου ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ και δέκα οκτώ τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης, ήτοι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08. 

6. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 

ΑΔΑ: Β5ΟΨ7Λ7-ΙΤΤ



 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
1. Την αποδοχή της υπ’ αρ. 2589/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
2. Την ακύρωση της υπ’ αρ. 971/14-5-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής περί αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής της παρεμβαίνουσας κατά της υπ’ αρ. 
307/1-3-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την αναμόρφωση του αποτελέσματος του υπόψη διαγωνισμού και την κατάρτιση του πίνακα 
μειοδοσίας, ως εξής: 

ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ

Σ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε. 38,18 % 
Τριάντα οκτώ και δέκα 

οκτώ τοις εκατό 

2 
ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 
37,00 % Τριάντα επτά τοις εκατό 

3 ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. 36,50 % 
Τριάντα έξι και πενήντα 

τοις εκατό 

4 ΕΤΕΘ Α.Ε 35,02 % 
Τριάντα πέντε και δύο 

τοις εκατό 

5 ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 34,47 % 
Τριάντα τέσσερα και 
σαράντα επτά τοις 

εκατό 

6 ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε 33,71 % 
Τριάντα τρία και 

εβδομήντα ένα τοις 
εκατό 

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 32,53 % 
Τριάντα δύο και 

πενήντα τρία τοις εκατό 

8 ΕΚΤΕΡ Α.Ε 29,14 % 
Είκοσι εννέα και δέκα 

τέσσερα τοις εκατό 

9 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 23,00 % Είκοσι τρία τοις εκατό 

 
4. Την έγκριση, του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διεξήχθη την 10-01-2013 για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 10.600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,  

5. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον αναμορφωμένο πίνακα 
μειοδοσίας, στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. που προσέφερε για την εκτέλεση του 
έργου ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ και δέκα οκτώ τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης, ήτοι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08. 

6. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.  Κορομάντζος δηλώνει λευκό. 

  
 
      Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
     Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Αλεξίου Αθανάσιος 
Κορομάντζος Βασίλειος 
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία  
Δανάκος Χριστόφορος 
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