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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2228/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, 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: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 53ο  

Α) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 781/2021 Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που έκανε δεκτές τις προσφορές 
των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» και ανέδειξε την «ΑΚΩΝ-
ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» προσωρινό ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα 
στη Λεωφόρο Θησέως», β) Απόρριψη της προσφοράς των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – 
ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»  για τον  διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού 
αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως» και Γ) Ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» 
ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη 
Λεωφόρο Θησέως». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
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 Καλογερόπουλο 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 
121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

7. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  

9. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

10. Την υπ’ αριθμ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 
οικονομικό έτος 2020. 

11. Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 78137/23-7-2020 
(ΑΔΑ : ΨΒ6Η46ΜΤΛΡ-ΦΒΡ) για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2020 με κωδικό έργου 
2019ΕΠ 08500017  με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000,00 €.  

12. Την υπ΄ αριθμ. 440796/26-6-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ : 6ΓΦΨ7Λ7-ΠΙ9) με την οποία εγκρίθηκε η  μελέτη του έργου «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως». 

13. Την υπ΄ αριθμ.  1390/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, 2) η 
διενέργεια του διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για τον διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού 
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αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», προϋπολογισμού 3.225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 
24%). 

14. Την υπ’ αριθμ. 1779/2020 (ΑΔΑ: 6Υ997Λ7-Ρ74)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το 
έργο «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», 
προϋπολογισμού 3.225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

15. Την  διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν4412/2016.  
16. Το γεγονός ότι η  Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών την 14/9/2020 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών την  18/9/2020. 

17. Το από 15-10-2020  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, στο οποίο 
η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) στον 
προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» με μέση έκπτωση 60,38% 
και σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 1.073.856,20 € (χωρίς ΦΠΑ). 

18. Την υπ’ αριθμ. 2308/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία  ζητείται από τους οικονομικούς φορείς με σειρά κατάταξης 1-8 – ήτοι με ποσοστό 
έκπτωσης 60,38% έως 44,10%-   στον Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας για 
τον διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο 
Θησέως», να υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, 
αιτιολογήσεις σχετικά με το προσφερόμενο από αυτούς ποσοστό έκπτωσης. 

19. Την υπ΄αριθμ. 2339/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατετάγησαν οι 
οικονομικοί φορείς με ισότιμες προσφορές στο διαγωνισμό,  ΟΔΟΣ ΑΤΕ και Αφοι Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις θέσεις κατάταξης 3 και 4, κατόπιν  
κλήρωσης, ως εξής: 
θέση κατάταξης 3: ΟΔΟΣ ΑΤΕ  
θέση κατάταξης 4: Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

20. Την υπ΄αριθμ. 2576/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  συγκροτήθηκε 
Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων που θα υπέβαλαν οι καλούμενοι 
οικονομικοί φορείς με σειρά κατάταξης 1-8. 

21. Το υπ΄αριθμ. 903901/23-11-2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, με το οποίο εκλήθησαν οι οικονομικοί 
φορείς με σειρά κατάταξης 1-8 – ήτοι με ποσοστό έκπτωσης 60,38% έως 44,10%- στον 
Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 
προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4412/2016. 

22. Την αιτιολόγηση προσφοράς που υπέβαλαν οι οικονομικοί φορείς: ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε, 
ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, ΕΡΓΟΡΟΗ 
ΑΤΕ. 

23. Το γεγονός ότι οι οικονομικοί φορείς «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.» και «ΙΕΡΑ 
Α.Τ.Ε.» δεν κατέθεσαν αιτιολόγηση της προσφοράς τους. 

24. Την υπ΄αριθμ. 132907/18-2-2021 Αναφορά του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας, με την οποία 
υποβλήθηκε στην ΔΤΕΠΑ η Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των 
αιτιολογήσεων των ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών του έργου: «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», προϋπολογισμού 3.225.806,45 € 
(πλέον ΦΠΑ 24%). 

25. Το υπ΄αριθμ. 139429/19-2-2021 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η Τεχνική Έκθεση 
της Ομάδας Εργασίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να την λάβει υπ΄όψιν της και 
να τροποποιήσει αναλόγως το 1ο Πρακτικό της. 

26. Το από 24-3-2021  2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, με το οποίο 
η Επιτροπή τροποποιεί το  από 15-10-2020 1ο Πρακτικό της  ως προς τον Πίνακα Καταγραφής 
Παραδεκτών Προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας  και εισηγείται ομόφωνα:   

• Να απορριφθούν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ 
Α.Τ.Ε.» και «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» διότι δεν κατέθεσαν αιτιολόγηση της προσφοράς τους. 

• Να γίνουν δεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον τροποποιημένο 
πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας. 

• Να αναδειχθεί «προσωρινός ανάδοχος» ο οικονομικός φορέας «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» με 
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μέση έκπτωση 60,38%, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.073.856,20  € (χωρίς ΦΠΑ). 
28. Την υπ’ αριθμ 781/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΡΟ7Λ7-ΧΤ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 2ου Πρακτικού (με το οποίο 
τροποποιείται το 1ο πρακτικό), σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου 
«Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», είναι ο 
οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» με μέση έκπτωση 60,38% 
και σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 1.073.856,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και η εξουσιοδότηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού. 

29. Την  από 23.4.2021 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 
868/26.04.2021 της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 781/2021 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΩΝ –
ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» και της εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ». 

30. Την από 23.4.2021 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π.  
870/26.04.2021 της προσφεύγουσας εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ΄ αριθμ. 781/2021 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΚΩΝ –ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» 

31. Την υπ΄αριθμ. 1122,1123/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, η οποία: Δέχεται την πρώτη προσφυγή 
εν συνόλω και την δεύτερη προσφυγή εν μέρει και ακυρώνει την προσβαλλόμενη με αριθμό 
781/2021 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατά το κεφάλαιο που έκανε δεκτές τις 
προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» και «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» και 
ανέδειξε την πρώτη προσωρινή ανάδοχο. 

32. Την με αριθμ. καταχώρησης ΑΝΜ458/2-7-2021 αίτηση αναστολής που υπέβαλε  η εταιρεία 
«ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ.»  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ΄αριθμ. 
1122,1123/2021 Απόφασης  Α.Ε.Π.Π.. 

33. Την υπ΄αριθμ. 342/2021 Απόφαση με την οποία το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την 
με αριθμ. καταχώρησης ΑΝΜ458/2-7-2021 αίτηση αναστολής. 

 
 
 
Και επειδή : 

• Με την υπ’ αριθμ 781/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΡΟ7Λ7-ΧΤ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η έγκριση του 2ου Πρακτικού (με το οποίο τροποποιείται 
το 1ο πρακτικό), σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», είναι ο οικονομικός φορέας 
με την επωνυμία «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» με μέση έκπτωση 60,38% και σύνολο δαπάνης 
κατά την προσφορά 1.073.856,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και η εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

• Ο οικονομικός φορέας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», υπέβαλε την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 868/26.04.2021  ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 781/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΩΝ –ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» και της 
εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ». 

• Ο οικονομικός φορέας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», υπέβαλε την προδικαστική προσφυγή με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π.  870/26.04.2021 κατά της υπ΄ αριθμ. 781/2021 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΩΝ –
ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ». 

• Με την υπ΄αριθμ. 1122,1123/2021 απόφασή της, η ΑΕΠΠ δέχεται την πρώτη προσφυγή εν 
συνόλω και την δεύτερη προσφυγή εν μέρει και ακυρώνει την προσβαλλόμενη με αριθμό 
781/2021 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατά το κεφάλαιο που έκανε δεκτές τις 
προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» και «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» και 
ανέδειξε την πρώτη προσωρινή ανάδοχο. 

• Η εταιρεία «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ.» υπέβαλε ενώπιον του Δ.Ε. την με αριθμ. καταχώρησης 
ΑΝΜ458/2-7-2021 αίτηση αναστολής κατά της υπ΄αριθμ. 1122,1123/2021 Απόφασης  
Α.Ε.Π.Π.. 
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• Με την υπ΄αριθμ. 342/2021 Απόφαση το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την με αριθμ. 
καταχώρησης ΑΝΜ458/2-7-2021 αίτηση αναστολής. 

• Σύμφωνα με τον τροποποιημένο πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας που περιλαμβάνεται στο 2ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τρίτος οικονομικός φορέας στην σειρά κατάταξης είναι 
ο ο.φ. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση  49,90%  και Σύνολο Δαπάνης του 
Έργου 1.661.568,33€ (πλέον ΦΠΑ). 

•  Σύμφωνα με το άρθρο 367 του ν. 4412/2016 «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ». 

Εισηγούμαστε 
1) Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 781/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΡΟ7Λ7-ΧΤ0) Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που 

έκανε δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΛΙΘΟΣ 
ΑΤΕ» και ανέδειξε την «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» προσωρινό ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
1122,1123/2021 απόφαση της  ΑΕΠΠ 

2) Την απόρριψη της προσφοράς των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και 
«ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»  για τον  διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα 
στη Λεωφόρο Θησέως», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1122,1123/2021 απόφαση της  ΑΕΠΠ 

3) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», με 
προσφερθείσα μέση  έκπτωση 49,90%  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 1.661.568,33€ (πλέον 
ΦΠΑ), 

4) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1) Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 781/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΡΟ7Λ7-ΧΤ0) Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που 

έκανε δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΛΙΘΟΣ 
ΑΤΕ» και ανέδειξε την «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» προσωρινό ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
1122,1123/2021 απόφαση της  ΑΕΠΠ 

2) Την απόρριψη της προσφοράς των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και 
«ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»  για τον  διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα 
στη Λεωφόρο Θησέως», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1122,1123/2021 απόφαση της  ΑΕΠΠ. 

3) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», με 
προσφερθείσα μέση  έκπτωση 49,90%  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 1.661.568,33€ (πλέον 
ΦΠΑ), 

4) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

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

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

παρατήρηση: «Η διαδικασία του διαγωνισμού, με τις εκατέρωθεν προσφυγές από τους 
συμμετέχοντες που πραγματικά ενδιαφέρονταν, πέρασε από πολλά στάδια. Έχουμε κάνει κριτική 
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σε προγενέστερο στάδιο στο γεγονός ότι ζητήθηκε αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Με 
δεδομένες τις προηγούμενες ψήφους μας, θα ψηφίσουμε «λευκό».». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

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