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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.  2018/2021 
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 43ο  
Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος, 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. 
Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ Περιφέρειας Αττικής», με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ:82765,2 (κωδικός έργου: 2018ΕΠ58500004), προϋπολογισμού 15.000.000,00€ και 
κατακύρωση του προσωρινού μειοδότη εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ. 
 
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: 
Έχοντας υπόψη : 

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 (Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος της Περιφέρειας Αττικής) του Ν.4018/2011 
(ΦΕΚ 215/τΑ’/30-9-2011).  

3. Την με αριθμ. 37419/13479 Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής 
«Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τΒ’ /11-05-2018) . 

4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147/τΑ΄/08-08-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το άρθρο 1 (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων) του 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τΑ΄/26-03-2014). 

6. Το άρθρο 59 (Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια 
έργα) του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ157/τΑ'/04-08-2014) . 

7. Το Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις». 

8. 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. 

9. Την Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ) 585 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 
σύμφωνα με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό 2018ΕΠ58500004. 

10. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος  
ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

1. Τη μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Προγράμματος & Μελετών της 
Δ/νσης Διαχείρισης  Μητροπολιτικών Υποδομών και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 
Δ.ΔΙ.Μ.Υ./οικ595/23-01-2019 Απόφασή της. 

2. Την υπ’ αριθμ. 1210/2019 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή, με την οποία εγκρίθηκε η 
Διακήρυξη και η δημοσίευση του διαγωνισμού. 

3. Την υπ΄αριθμ. 1616/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δόθηκε 
παράταση και ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 15.07.2019. 
Η αποσφράγιση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 19.07.2019. 

4. Την υπ’ αριθμ. 2455/2019 (Ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Ε.Δ. και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η 
εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,35%. 

5. Την Προδικαστική Προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 2455/2019 (Ορθή επανάληψη) 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που υποβλήθηκε στις 21.10.2019 από την 
εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .  

6. Την Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ που υποβλήθηκε από την εταιρεία 
«ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», με αίτημα την ακύρωσή της ανωτέρω Απόφασης, καθ’όσον η 
Αναθέτουσα Αρχή παρέλειψε να καλέσει τις εταιρείες «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», «ΟΔΟΣ 
ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και 
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους. 

7. Την υπ’ αρίθμ. 1362/2019 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία  έκανε 
δεκτή την προσφυγή της «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», ακύρωσε την υπ’ αρίθμ. 2455/2019 (ορθή 
επανάληψη) Απόφαση της ΟΕ και ανέπεμψε την υπόθεση στην Αναθέτουσα Αρχή (ΟΕ) 
προκειμένου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 να καλέσει τις εταιρείες 
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», 

ΑΔΑ: ΡΓΜΝ7Λ7-707



 

 3 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» να αιτιολογήσουν τις προσφορές 
τους. 

8. Την υπ’ αριθμ. 3200/23.12.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία η  Αναθέτουσα Αρχή συμμορφούμενη με την ανωτέρω απόφαση 
της ΑΕΠΠ, κάλεσε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 17297/9-2-2020 έγγραφό της τις ανωτέρω 
αναφερόμενες εταιρείες να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους. 

9. Tην υπ’ αρίθμ. 83/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία ορίστηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από Μηχανικούς της Υπηρεσίας, με 
μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων που θα υποβάλλονταν, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1156/2020 & 1335/2020 Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την ανταπόκριση των εταιρειών «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» και 
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», που υπέβαλλαν αιτιολογήσεις των προσφορών τους. 

11. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 187584/06-03-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο 
κλήθηκαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των 
προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους. Στην Πρόσκληση 
ανταποκρίθηκανόλοι οι συμμετέχοντες. 

12. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 975847/17.12.2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο  
κλήθηκαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να παρατείνουν για 2η φορά το χρόνο 
ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους. Στην 
Πρόσκληση ανταποκρίθηκαν μόνο οι εταιρείες «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ και  
«ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ». Η εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», απέσυρε την 
προσφορά της. 

13. Το γεγονός ότι, η ορισθείσα Ομάδα Εργασίας προέβη στην αξιολόγηση των 
αιτιολογήσεων που υπεβλήθησαν, συντάσσοντας την από 09/4/2021Τεχνική Έκθεση 
Αξιολόγησης των κατατεθειμένων αιτιολογήσεων, σύμφωνα με την οποία η προσφορά 
της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» είναι ζημιογόνος κατά 225.617,03€, η προσφορά της 
εταιρείας  «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» είναι ζημιογόνος κατά 184.442,61€ και η 
προσφορά της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» είναι ζημιογόνος κατά το ποσό των 
49.454,96€. 

14. Την Τεχνική έκθεση της Ομάδας Εργασίας που τέθηκε υπόψη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
184/2020 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ . 

15. Το (1ο ) Πρακτικό της Ε.Δ. όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το οποίο  
Α.Απέκλεισε από την συνέχεια της διαγωνιστικής  διαδικασίας τις εταιρείες: 
 Με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και 
 Με δ.τ .ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ 

Γιατί δεν αιτιολόγησαν ως όφειλαν την προσφορά τους σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 
4412/16 
Β. Απέκλεισεαπό την συνέχεια της διαγωνιστικής  διαδικασίας την εταιρεία: 
Με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», η οποία απέσυρε την προσφορά της. 
Γ. Κατά πλειοψηφία  (3-2) ανακήρυξε ως προσωρινό μειοδότη την εταιρεία  ΟΔΟΣ ΑΤΕ 
αποδεχόμενη την αιτιολόγηση της προσφοράς της.  

16. Την υπ’ αριθμ. 1292/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΗ17Λ7-4ΘΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού 
του έργου η εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», με μέση προσφερόμενη έκπτωση 42,35%. 

17. Την από 05/07/2021(ημερομηνία πράξης κατάθεσης) και με αρ. καταθ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 
1334/6.7.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» κατά της 1292/2021 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

18. Την υπ’ αριθμ. 526842/24.06.2021 πρόσκληση της ΔΔΜΥ προς την εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ 
ΑΤΕ», για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προσωρινός μειοδότης 

19. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στις 01.07.2021 μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και στις 02.07.2021 στο πρωτόκολλο 
της Δ.ΔΙ.Μ.Υ. (αρ. πρωτ. Δ.ΔΙ.Μ.Υ.: 549245). 

20. Την υπ’ αριθμ. 1419/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία το 6ο Κλιμάκιο απορρίπτει  
την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ 
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21. Το από 19.08.2021 2ο Πρακτικό της Ε.Δ., με το οποίο κατακυρώνει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού στην εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», με την επιφύλαξη της έκδοσης της απόφασης 
από το 6ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ. 

Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται:  
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. ελέγχου δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδοστρώματος, οριζόντιας  και  κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της Λ. 
Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ 
Περιφέρειας Αττικής», με α/α ΕΣΗΔΗΣ:82765,2 (κωδικός έργου: 2018ΕΠ58500004), 
προϋπολογισμού 15.000.000,00€  

2. Την οριστική κατακύρωση του υπό δημοπράτηση έργου στον οικονομικό φορέα, εταιρεία 
«ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα δύο και τριάντα πέντε τοις εκατό 
(42,35%), που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά ποσού 7.105.230,24 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ) και 

3. Την εξουσιοδότηση του Αναπλ. Προϊστ. της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. ελέγχου δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδοστρώματος, οριζόντιας  και  κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της Λ. 
Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ 
Περιφέρειας Αττικής», με α/α ΕΣΗΔΗΣ:82765,2 (κωδικός έργου: 2018ΕΠ58500004), 
προϋπολογισμού 15.000.000,00€  

2. Την οριστική κατακύρωση του υπό δημοπράτηση έργου στον οικονομικό φορέα, εταιρεία 
«ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα δύο και τριάντα πέντε τοις εκατό 
(42,35%), που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά ποσού 7.105.230,24 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ) και 

3. Την εξουσιοδότηση του Αναπλ. Προϊστ. της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 

 
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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