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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 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2017/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 42ο  
Έγκριση του 4ου (συμπληρωματικού) Πρακτικού της Ε.Α.Π., του μεικτού άνω των ορίων  
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού: 3.999.793,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με α.α. 
ΕΣΗΔΗΣ: 108373,1. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2. Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. 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). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίη                     
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του 
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή 
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

7. Την χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε. (κωδικός 
ενάριθμου 2018ΕΠ58500005, ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

8. Την υπ’ αριθμ. 751/30-03-2021 (ΑΔΑ:6ΚΥΛ7Λ7-ΘΔΘ) Απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η 
ηλεκτρονική δημοπράτηση και η αποστολή δημοσίευσης αυτής.  

9. Την υπ’ αριθμ. 890/20.04.2021 (ΑΔΑ:ΩΓΨΩ7Λ7-Ι4Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής,  με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης και συγκροτήθηκε η 
ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για τον διαγωνισμό του θέματος. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1235/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΑΑ7Λ7-ΜΣ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού σύμφωνα με 
το οποίο γίνεται αποδεκτή στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικών 
προσφορών) η  εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ενώ απορροφήθηκαν οι εταιρείες:  
 LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 

11. Την  υπ’ αριθμ. 1352/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΦ67Λ7-Β99) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ως προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με ΚΑ1 =0.92, που 
όπως αναλύθηκε στο 2ο Πρακτικό της ειδικής ΕΑΠ, αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά, 
συνολικού ποσού 3.032.103,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

12. Την υπ’ αριθμ. 1617/20.07.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ7-7ΚΤ), με την οποία εγκρίθηκε το 3ο  Πρακτικό ελέγχου και 
αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
στην υπό σύσταση Κοινοπραξία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 3.032.103,00 € πλέον ΦΠΑ , το οποίο 
με ΦΠΑ 24% (727.704,72€) ανέρχεται στο τελικό ποσό των 3.759.807,72€. 
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13. Την Πράξη 321/2021 (αρ. πρωτ. Ε.Σ40044/19.08.2021) του ΣΤ΄ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής πράξης και ζητήθηκε 
η συμπλήρωση του φακέλου με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της πράξης στοιχεία. 

14. Το υπ’ αριθμ. 693977/20.08.2021 έγγραφο της Δ.Δ.Μ.Υ. προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, με την οποία διαβιβάστηκε η ανωτέρω Πράξη για τις δικές της ενέργειες 
σε ότι την αφορά. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 

1. Με την Πράξη 321/2021 το ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάσσει, μεταξύ 
άλλων στο σημείο 4.2 «Τυχόν παράρτημα του 1ου/3.6.2021 (σε ορθή επανάληψη) 
πρακτικού αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
από το οποίο να προκύπτει ειδικότερη και αναλυτική λεκτική αιτιολόγησης (άρθρο 86 παρ. 
11 του ν.4412/2016) της βαθμολόγησής της στο κριτήριο αξιολόγησης «Κ.1. Βαθμός 
κάλυψης – υπερκάλυψης τεχνικών προδιαγραφών φωτιστικών σωμάτων» και στο «Κ.3. 
Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλε-ελέγχου» […] 
το οποίο θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας […]» 

2. Η Ε.Α..Π. υπέβαλλε το από 08.09.2021 4ο συμπληρωματικό Πρακτικό του διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο αιτιολογεί αναλυτικά τη βαθμολόγηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στα κριτήρια Κ1 & Κ3  σε απαίτηση της 
ανωτέρω Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται: 
 

1. Την έγκριση του 4ου συμπληρωματικού Πρακτικού της Ε.Α.Π., με το οποίο αιτιολογεί 
αναλυτικά τη βαθμολόγηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στα κριτήρια αξιολόγησης «Κ.1. Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης 
τεχνικών προδιαγραφών φωτιστικών σωμάτων» και «Κ.3. Βαθμός κάλυψης – 
υπερκάλυψης τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλε-ελέγχου», σε απαίτηση της 
Πράξης 321/2021 του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου . 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
3. Την έγκριση του 4ου συμπληρωματικού Πρακτικού της Ε.Α.Π., με το οποίο αιτιολογεί 

αναλυτικά τη βαθμολόγηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στα κριτήρια αξιολόγησης «Κ.1. Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης 
τεχνικών προδιαγραφών φωτιστικών σωμάτων» και «Κ.3. Βαθμός κάλυψης – 
υπερκάλυψης τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλε-ελέγχου», σε απαίτηση της 
Πράξης 321/2021 του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου . 

4. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 
μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: 
«ΚΑΤΑ, διότι η παράταση, με ευθύνη της Διοίκησης η οποία δεν επισπεύδει για την ταχεία 
ολοκλήρωση του Έργου και ολιγωρεί για την λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων, πλήττει το 
Δημόσιο Συμφέρον, σύμφωνα με όσα αναφέρουμε στην Απόφαση 377/2021 της ΟΕ.». 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Δεν θεωρούμε το έργο προτεραιότητας γι’ αυτό από 

ΑΔΑ: ΡΟ3Π7Λ7-Θ47



 

 4 

την αρχή το καταψηφίσαμε. Είναι προϋπολογισμένο με 4.000.000€ και όπως αυτολεξεί 
αναφέρεται στην ενότητα 1.3 της Διακήρυξης, στόχος της σύμβασης «είναι η αισθητική 
αναβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του δικτύου Γεφυρών της Περιφέρειας Αττικής (7 
Γέφυρες) που δεν χρίζουν άμεσης ανακαίνισης». Μολονότι ούτε η Διοίκηση θεωρεί το έργο 
σημαντικό και εγκρίθηκε μόνο μία οικονομική προσφορά της τάξης του 9% έκπτωσης το 
προχωράτε. Θα το καταψηφίσουμε και πάλι». 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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