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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1546/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 106068 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-05-2018. 
 

Θέμα 8ο εκτός ημερησίας διατάξεως 
Ανάκληση της αρ. 403/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη Διακήρυξη με  
ΑΔΑΜ 18PROC003040332 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 73151 του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών 
έργων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης», συνολικού προϋπολογισμού 11.600.000,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και εκ νέου έγκριση: α) Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και β) 
αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 107232/01-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 

ΑΔΑ: 6ΨΛ57Λ7-Χ6Σ

sate_km
sate



 2 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Την αρ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ4251Β/29-12-2016) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
«Οργανισμού Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. 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. 

4. 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. 

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

6. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 
7. 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». 

8. Την υπ. αρ. 216/2017( ΑΔΑ: 7ΦΞ57Λ7-ΒΧΟ) απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9775.05.041. 

9. Την αρ. πρωτ. 3922/3-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΜ9Δ7Λ7-ΛΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
10. Τη μελέτη για την εκτέλεση του έργου όπως εγκρίθηκε από τον Δήμο Βάρης-Βούλας 

Βουλιαγμένης με την αρ.  550/2017 απόφαση. 
11. Την αρ. 403/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 
12. Την αρ. 390/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του έργου. 
 
Και επειδή :  
α) Η εγκεκριμένη με την αρ. 403/2018 απόφαση Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, έλαβε 
κωδικό ΑΔΑΜ 18PROC003040332 και στη συνέχεια έλαβε τον α.α. 73151 στο ΕΣΗΔΗΣ. 
β)Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12/06/2018 και ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίστηκε η 19/6/2018. 
γ)Στην εξέλιξη της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι - εκ παραδρομής - έχουν παραμείνει στην 
εγκεκριμένη διακήρυξη όροι που αφορούν στην Τεχνική Ικανότητα και στην Χρηματοοικονομική 
επάρκεια των συμμετεχόντων, που δεν αποσαφηνίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη συμμετοχή των οικονομικών ενώσεων στον 
διαγωνισμό. 
δ) Έχει λήξει ο χρόνος υποβολής αντιρρήσεων επί της διακήρυξης, οπότε οποιαδήποτε διόρθωση-
διευκρίνιση των άρθρων της διακήρυξης αφαιρεί από τον διαφωνούντα τη δυνατότητα ένστασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα 

Την ανάκληση της αρ. 403/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη Διακήρυξη 
με ΑΔΑΜ 18PROC003040332 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 73151 του έργου: «Κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης», συνολικού προϋπολογισμού 
11.600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και την εκ νέου έγκριση: α) Διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας και β) αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Την ανάκληση της αρ. 403/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη Διακήρυξη 
με ΑΔΑΜ 18PROC003040332 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 73151 του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών 
έργων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης», συνολικού προϋπολογισμού 11.600.000,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και την εκ νέου έγκριση: α) Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και β) 
αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Σαπουνά Αγγελική  
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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