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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 63 538 
                      213 20 63 776 

          
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2555/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 15-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 618196 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
10-10-2019. 
 

Θέμα  4ο εκτός ημερησίας διάταξης 
Έγκριση ή μη της ασκηθείσας από 11-10-2019 και με αριθμ. κατάθεσης 4208/11-10-2019 Αίτησης 
Ανακλήσεως της Περιφέρειας Αττικής ( Π.Ε Πειραιά & Νήσων) ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 811/2019 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργίας 

 Μελάς Σταύρος 

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

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος καθώς η ασκηθείσα αίτηση ανάκλησης 
προσδιορίστηκε για συζήτηση στις 18-10-2019, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 623617/11-10-19 εισήγηση του Γραφείου 
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Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1. Η περιφέρεια Αττικής ενέταξε το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου 
Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού 31.370.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) στο Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας (απόφαση 365/14 του Περιφερειακού Συμβουλίου), 
ανέλαβε δε την χρηματοδότηση και την κατασκευή του υπόψη έργου μετά την από 18.5.2015 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (φορέας υλοποίησης) και του Δήμου 
Αίγινας (κύριος του έργου).  

2. Με την 1900/17.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 
η διακήρυξη και η δημοπράτηση του έργου, με το σύστημα υποβολής προσφοράς που 
περιλαμβάνει «μελέτη και κατασκευή», σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 8 ν. 3669/2008), μετά την 
Δ17γ/02/27/ΦΝ440/6.2.2013 απόφαση του Υπουργού ΠΟΜΕΔΙ και σε εφαρμογή αυτής..  

3. Τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου, που εγκρίθηκαν με την αριθ. 171054/4-9-15 
απόφαση της Δ.νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε.Νήσων ορίζουν τόσο τους όρους του διαγωνισμού 
όσο και εκείνους που αφορούν την κατασκευή του έργου, που περιλαμβάνει την μελέτη και την 
κατασκευή από τον ανάδοχο ενός υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους δεκατεσσάρων (14) περίπου 
χιλιομέτρων, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό της ΕΥΔΑΠ από τη Σαλαμίνα στην Αίγινα.  

4. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η εκτέλεση από τον ανάδοχο των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μελετών και ερευνών, η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, η κατασκευή του 
υποθαλάσσιου αγωγού, η διενέργεια των δοκιμών ολοκλήρωσης, καθώς και η παρακολούθηση 
της λειτουργίας και η συντήρησή του για χρονικό διάστημα 36 μηνών. Το προς κατασκευή έργο 
αποτελείται από το κύριο μέρος αυτού, που είναι το υποθαλάσσιο τμήμα, και από δύο, μικρού 
μήκους, χερσαία τμήματα στη Σαλαμίνα και την Αίγινα 

5. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 15.12.2015. Σε αυτόν συμμετείχαν …5… διαγωνιζόμενες 
εταιρείες μεταξύ των οποίων και η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», η οποία στην συνέχεια αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου. Οι 
διαγωνιζόμενοι μεταξύ των οποίων και η ανάδοχος κατέθεσαν την ημέρα του διαγωνισμού 
φάκελο τεχνικής προσφοράς, σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3669/2008 που 
προβλέπει ότι «Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στη δημοπρασία τουλάχιστον προμελέτη όλων 
των απαραίτητων έργων ή οριστική μελέτη προκειμένου για κτιριακά έργα. Οι μελετητές όλων των 
διαγωνιζομένων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
για τα πτυχία μελετητών και γραφείων  
μελετών ή ισοδύναμη εμπειρία προκειμένου για ευρωπαϊκά γραφεία μελετών με έδρα εκτός 
Ελλάδας», καθώς και της διακήρυξης του έργου που προβλέπει ότι «σύμφωνα με το άρθρο13.1 
το σύστημα προσφοράς περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή», Αλλά και τον κανονισμό μελετών, ο 
οποίος προβλέπει ότι ποιά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνει η τεχνική προσφορά. Οι 
διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν επίσης και την οικονομική τους προσφορά. Δηλαδή η ανάδοχος 
δεσμεύτηκε να κατασκευάσει τις εργασίες που συμπεριέλαβε στη μελέτη της προσφοράς της, 
έναντι του οικονομικού ανταλλάγματος της οικονομικής της προσφοράς, ως υποβλήθηκαν την 
15/12/2015 και τα οποία είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που τους είχαν παραχωρηθεί 
(από τα τεύχη δημοπράτησης) και ήταν γνωστά μέχρι την ημερομηνία αυτή.   

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την υπ’ αριθ. 1996/28.07.2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», έχοντας προσφέρει μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 31,45%.  

7. Στη συνέχεια, με την 388/2017) Πράξη του Ε’ Κλιμακίου ΕΣ κρίθηκε νόμιμη η διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου και η σύμβασης υπογράφτηκε στις 21.12.2017 , από την Περιφέρεια Αττικής 
και την παραπάνω εταιρεία, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 16.795.593,22 €, χωρίς Φ.Π.Α. 
(20.826.535,59 € με Φ.Π.Α.) και αρχικής προθεσμίας 16 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, προθεσμία που έχει παραταθεί διαδοχικά έως τις 15-03-2020. 

8. Με την από 8.11.2018/συνεδρία21/7 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής και την 934/8.4.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 
έργου της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο 1ος Α.Π.Ε. 
συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: α) τη σύνταξη μελέτης οικολογικής αξιολόγησης, που 
δεν προβλέπεται στο Συμβατικό Τεύχος 4 «Κανονισμός Μελετών Έργου», η οποία κρίθηκε 
απαραίτητη καθώς προβλέπεται στις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα έργα που 
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διέρχονται από ζώνη Natura και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 
Έργου, β) αυξήσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από επιμετρήσεις και ακριβέστερες 
προμετρήσεις κατά την πρόοδο του έργου. Η δαπάνη των εργασιών (α) και (β) προβλέπεται να 
καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης, γ) την 1η Σ.Σ. του έργου για 
την κάλυψη της αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης και εν συνεχεία κατασκευής Δεξαμενής 
Αναρρύθμισης στην περιοχή της Δεξαμενής Κυψέλης Αίγινας, η οποία κρίνεται αναγκαία, 
σύμφωνα με τους νέους υδραυλικούς υπολογισμούς του έργου, για την επίτευξη της 
λειτουργικότητας του υδραγωγείου (ως τέτοιου νοούμενου του συνόλου του υδραυλικού έργου 
από τη Δεξαμενή Περάνης στη Σαλαμίνα έως τη Δεξαμενή Κυψέλης στην Αίγινα).  

9. Με την 454/2019 πράξη του Ε’ Κλιμακίου αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής πράξης επί της 
νομιμότητας του υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Σ.Σ.Ε. και ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η 
υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων και διευκρινήσεων . 

10. Με την υπ΄αριθμ. 811/2019 πράξη του Ε΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι 
κωλύεται η υπογραφή της  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή 
υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ, προϋπολογισμού 
917.537,42 ευρώ ( με ΦΠΑ)».  

 Επειδή η ως άνω πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι προδήλως 
εσφαλμένη.  

 Επειδή η προθεσμία για την άσκηση  της αίτησης ανάκλησης ενώπιον του VI  Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου έληγε στις 11-10-2019, ασκήσαμε λόγω του κατεπείγοντος το ως άνω ένδικο 
μέσο, χωρίς την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επειδή η ως άνω ασκηθείσα αίτηση ανάκλησης προσδιορίστηκε για  συζήτηση στις 18-10-2019. 

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση ή μη της ασκηθείσας από 11-10-2019  
και με αριθμ. κατάθεσης 4208/11-10-2019 αίτησης ανάκλησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του  VI 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 811/2019 Πράξης του Ε΄ 
Κλιμακίου αυτού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

την έγκριση της ασκηθείσας από 11-10-2019 και με αριθμ. κατάθεσης 4208/11-10-2019 αίτησης 
ανάκλησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την 
ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 811/2019 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου αυτού. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατριβάνος Γεώργιος 
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