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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. 2236/2021 
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 61ο  

Διαβίβαση προς έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
προϋπολογισμού 4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 
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. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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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 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 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». 

4. 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». 

5. 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). 

6. 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).» 

7. Το Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».  

8. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

10. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
11. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
12. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  
13. 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».  

14. Την υπ’ αριθμ. 300/2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 
οικονομικό έτος 2021. 

15. Την υπ’ αριθμ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2021 . 

16. Την υπ’ αριθμ. 107/2021 (ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος 
Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2021. 
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17. Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 590120/14-7-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 
01.072.97790118501 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 5.000.000,00 € 
για τα έτη 2021 έως  και 2023, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

18. Την υπ΄ αριθμ. υπ΄αρ. πρωτ. 643212/29-7-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

19. Την υπ΄αριθμ. 1767/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο 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 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%).  

20. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009126888 2021-08-30 
21. Την Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 9ΡΑΒ7Λ7-Γ3Ω  
22. Την υπ’ αριθμ. 2080/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 
4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%).  

23. Το γεγονός ότι η  Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 23/9/2021 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών την  29/9/2021.  

24. Το από 29/9/2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διαβιβάστηκε στην 
Αναθέτουσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 30/9/2021, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.1 γ. ιι της οικείας 
Διακήρυξης, και την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

 
Και επειδή 
▪ Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016: «Στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες  διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες εγγυήσεις 
συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα 
της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου 
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης». 
▪ Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.1 γ. ιι της οικείας Διακήρυξης: «Η προσφορά οικονομικού 
φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε 
περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση 
ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του 
ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως 
“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.».  
▪ Δύο οικονομικοί φορείς εκ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, παρέλειψαν να 
προσκομίσουν την απαιτούμενη Εγγυητική Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, είτε σε έγχαρτη μορφή 

ΑΔΑ: 9ΠΛΧ7Λ7-34Ρ



 4 

(πρωτότυπη), είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 

Σας διαβιβάζουμε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
αιτούμαστε 

1. Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού, της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.1 γ. ιι της οικείας Διακήρυξης, και την παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016. 

2.  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 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. την έγκριση του 1ου Πρακτικού, της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.1 γ. 

ιι της οικείας Διακήρυξης, και την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
2. την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 
➢ 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 καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Είναι διαχρονικό το έγκλημα σε βάρος των Πάρκων και 
Αλσών της Αττικής με τεράστιες ευθύνες όλων των Κυβερνήσεων και Περιφερειακών Αρχών. Δεν 
υπάρχει μέριμνα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η προμήθεια κατάλληλων 
μηχανημάτων για να οργανωθεί πραγματικά η Δ/νση Πάρκων και Αλσών. Η ανάταξη, η 
περιποίηση και η συντήρηση των Πάρκων δεν μπορεί να ανατίθεται σε πάσης φύσεως 
εργολάβους.». 

 
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 

 

ΑΔΑ: 9ΠΛΧ7Λ7-34Ρ


		2021-10-12T14:57:02+0300
	Athens




