
 

                  
 
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 63 538 
 
Συνεδρίαση 65η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3278/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 06-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 250959 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 01-12-2017. 
 

Θέμα 6ο  
1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 
20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 2. Κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
105 του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ.250481/5940/01.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ238τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44403 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ2494τ.Β΄/04-11-2011). 

3. Την αρ. 109290/39629 / 23-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ4251τ.Β΄ / 29-12-2016) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» Ν1418/84, ΠΔ609/86 όπως 
τροποποιήθηκαν  και συμπληρώθηκαν με τα Ν2229/94, ΠΔ368/94, Ν2576/98, 3263/04. 

5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τα ισχύοντα άρθρα του Ν.3669/2008 
(Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

6. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

7. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 
8. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Την υπ. αρ. 393/22-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2017 
(το υπόψη έργο έλαβε ΚΑΕ 9775.05.028).   

10. Την αρ. 1799/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

11. Την αρ. 2093/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η επιτροπή 
διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

12. Τον διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη την 19-9-2017.  
13. Την αρ. 2696/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της 

επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
14. Το αρ.πρωτ. ΤΕ 236634/5592/14-11-2017 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ προς την εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ 

για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 4.2  της διακήρυξης. 
15. Τα με αρ. πρωτ. ΤΕ 242417/5743/21-11-2017 υποβληθέντα δικαιολογητικά της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ.  
 
Και επειδή  
Την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ 
συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 
4.2 της διακήρυξης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι 
εκβολή» προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ 
«17PROC001690062». 
Σε συνέχεια του από 13-10-2017 πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, της υπ’ αρ. 2696/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής η οποία με το πρωτ. 
Τ.Ε.224252/5332/οικ/31-10-2017 κοινοποιήθηκε προς όλους του συμμετέχοντες, η Υπηρεσία μας 
με το αρ. πρωτ. Τ.Ε.236634/5592/οικ/14-11-2017 έγγραφο ζήτησε από την εταιρεία “ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ” 
την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 – 23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης.  
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αρ. 
πρωτ. εισερχομ. Τ.Ε. 242417/5753/21-11-2017), σφραγισμένο φάκελο με τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά.  
Η επιτροπή του διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη ότι τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 
προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου. Στην συνέχεια προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
των άρθρων 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι:  
1) Η διαγωνιζόμενη εταιρεία “ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ”, υπέβαλε νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα 
δικαιολογητικά των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης, 
2) Κατά το έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, τα στοιχεία που δήλωσε η διαγωνιζόμενη 
εταιρεία  “ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ”  στο ΕΕΕΣ είναι ακριβή. 
Σε συνέχεια των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνέταξε το από 30-11-2017 πρακτικό ΙΙ. 
Οι ενδιαφερόμενοι :α) μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα τους κοινοποιηθεί επί αποδείξει η 
απόφαση κατακύρωσης και β) δικαιούνται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/2010) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβαν πλήρη γνώση της πράξης. 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1. Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 
20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 
2. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 
στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,72%, ήτοι προσέφερε 
την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 
20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 
2. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 
στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,72%, ήτοι προσέφερε 
την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό με την 
ακόλουθη παρατήρηση : «Το λευκό έχει να κάνει με την έγκριση για την ανάδειξη μειοδότη 
του έργου. Ως προς την σπουδαιότητα του έργου ψηφίζω υπέρ». 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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