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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. 2242/2021 
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 67ο  

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υγρομόνωση 
καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές εργασίες» 
προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α." 
 
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. 
 
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 Παγωτέλη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Την υπ’ αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

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

7. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγείας». 

8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 
9. Το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Αντικατάσταση του άρθρου 
32Α του ν. 4412/2016». 

10. Την Α.Π. 446673/02-06-2021 (Ορθή Επανάληψη Α.Π. 451679/03-06-2021) απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου του θέματος.  

11. Την υπ’ αριθμ.  1232/08-06-2021 - Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΔΑΟ7Λ7-ΜΒ0) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε α) τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο «Υγρομόνωση καταστρώματος οδογέφυρας οδικού 
άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές εργασίες» προϋπολογισμού 1.700.000,00 
€ με Φ.Π.Α. και β) την εξουσιοδότηση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς & Νήσων για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

12. Την υπ’ αριθμ.  1301/15-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΘ67Λ7-Τ00) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία ενέκρινε α) τους όρους και την πρόσκληση για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για το 
έργο του θέματος και β) τη συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

13. Την υπ’ αρ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1273/23-06-2021 προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε ο οικονομικός 
φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της υπ’ αριθ. 1232/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διαγωνισμού 
διενεργούμενου με μη ηλεκτρονικά μέσα και με αντικείμενο «Υγρομόνωση καταστρώματος 
οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές εργασίες». 

14. Την υπ’ αρ. Α183/30-06-2021 απόφαση που εξέδωσε η ΑΕΠΠ με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα 
για χορήγηση προσωρινών μέτρων και διετάχθη η αναστολή της διαδικασίας τουλάχιστον έως την 
02-08-2021. 

15. Την υπ’ αρ. 1335/10-08-2021 απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία απέρριψε την υπ' αρ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 
1273/23-06-2021 προδικαστική προσφυγή. 

16. Την υπ' αρ. ΑΝΜ615/23-08-2021 αίτηση του οικονομικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Α.Ε.» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά α) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και β) της Περιφέρειας Αττικής, για την αναστολή εκτέλεσης α) της υπ' αρ. 
1335/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ, β) της υπ' αρ. 1232/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής και γ) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή 
παράλειψης. 

17. Την Α.Π. 710970/30-08-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων με 
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την οποία ενέκρινε το έντυπο οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της ανάθεσης της σύμβασης 
του έργου του θέματος με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση. 

18. Το ΑΠ 714783/31-08-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το απέστειλε σε πέντε (5) 
οικονομικούς φορείς την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4782/2021 άρθρο 2) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου του θέματος και τους κάλεσε να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τους 
όρους της Πρόσκλησης.  

19. Τις πέντε (5) υποβληθείσες προσφορές στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας την 10-09-2021. 
20. Το από 24-09-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 

έργου του θέματος. 
21. Την από 30-09-2021 αίτηση του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι του διαγωνισμού στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων. 
 

ΕΠΕΙΔΗ  
Με βάση το από 24-09-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται: 
1. Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υγρομόνωση 
καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές 
εργασίες», προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 
2. Την ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εταιρεία LM CONSTRUCTION AKTE η οποία 
προσέφερε οικονομική προσφορά 1.069.354,59 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 22,00 
%, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υγρομόνωση 
καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές 
εργασίες», προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 
2. Την ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εταιρεία LM CONSTRUCTION AKTE η οποία 
προσέφερε οικονομική προσφορά 1.069.354,59 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 22,00 
%, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υγρομόνωση 
καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές 
εργασίες», προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 

2. Την ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εταιρεία LM CONSTRUCTION AKTE η οποία 
προσέφερε οικονομική προσφορά 1.069.354,59 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 22,00 %, 
ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφορορία.  
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση  με την παρατήρηση: «Αν και τα προβλήματα της οδογέφυρας είχαν 
εντοπιστεί πριν δύο χρόνια και εκπονήθηκε μελέτη, πέρασε τόσος καιρός που είναι πράγματι 
επείγον το έργο. Ο προϋπολογισμός είναι πολύ μεγάλος και θα έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου, γιατί ουσιαστικά το έργο ανατίθεται χωρίς 
διαγωνισμό». 

 
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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