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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 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2596/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, 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: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 

 
Θέμα 49ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 182446 ΕΣΗΔΗΣ του έργου 
«Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’»,  
προϋπολογισμού 8.500.000,00 €. με το 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 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
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 στoν κ. Παγωτέλη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. 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)». 
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 

238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  
4. Την με αριθ. 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’ αριθ. 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. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης  δημοσίων έργων». 
7. Τον Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/17-12-2014). 
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
10. Την υπ’ αριθ. 328/11-02-2019 (27η Συνεδρίαση/ ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία το παραπάνω έργο 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων  της Περιφέρειας Αττικής. (ΚΑΕΚ 
9777.07.004). 

11. υπ’ αριθ. 300/16-12-2020 (26η Συνεδρίαση/ ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία το παραπάνω έργο 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων  της Περιφέρειας Αττικής. (ΚΑΕΚ 
9777.07.004). 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 780/04-01-2021 (ΑΔΑ:62ΒΠ7Λ7-0ΣΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
σχετικά με τη δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος. 

13. Την υπ’ αριθ. 1299/2021 (Συνεδρίαση 27η/15-06-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης, η μελέτη εφαρμογής του έργου, η 
αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

14. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με α/α 182446) του έργο του θέματος που διεξήχθη στις 
17.09.2021. 

15. Το από 17-09-2021 Πρακτικό Ι που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου 
του θέματος. 

16. Τη με αρ. 769760/17-09-2021 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

17. Τη με αρ. 2149/28-09-2021 Συνεδρίαση 45η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ ΡΞ2Χ7Λ7-ΦΜ1) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του 
διαγωνισμού με α/α 182446 που διεξήχθη στις 17/09/2021 για την ανάθεση του έργου με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά ‘ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά των εταιρειών ΑΦΟΙ 
ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. και ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. βάσει του άρθρου 4.1 (γ) ii της οικείας 
διακήρυξης.  

18. Την από  01-10-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
19. Την από 04-10-2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
20. Το από 04-10-2021 πρακτικό ΙΙ που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου 

του θέματος 
21. Την με αρ. 2299/2021 (συνδρ. 49η/12-10-2021) (ΑΔΑ: ΨP5Π7Λ7-ΔΔ7)  απόφαση έγκρισης 

του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού. 
22. Την από 05-11-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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23. Την από 09-11-2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
24. Το από 09-11-2021 πρακτικό ΙΙΙ που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου 

του θέματος 
 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Με την με αρ. 2149/28-09-2021 Συνεδρίαση 45η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφερειας Αττικής (ΑΔΑ ΡΞ2Χ7Λ7-ΦΜ1) εγκρίθηκε το από 17-09-2021 Πρακτικό Ι του 
διαγωνισμού με α/α 182446 που διεξήχθη στις 17/09/2021 για την ανάθεση του έργου με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» 
σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά των εταιρειών ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. και 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. βάσει του άρθρου 4.1 (γ) ii της οικείας διακήρυξης.  
2. Με την με αρ. 2299/2021 (συνδρ. 49η/12-10-2021) (ΑΔΑ: ΨP5Π7Λ7-ΔΔ7)  εγκρίθηκε το από 04-
10-2021 Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού με α/α 182446 που διεξήχθη στις 17/09/2021 για την 
ανάθεση του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά 
‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» και η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη  (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ), ο 
οποίος προσέφερε μέση έκπτωση  δεκαπέντε και εξήντα πέντε τοις εκατό (15,65%) επί των τιμών 
του τιμολογίου. 
3. Με το αρ. πρωτ.   έγγραφο κλήθηκε ο μειοδότης να προσκομίσει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της Διακήρυξης του έργου του θέματος , αποδεικτικά 
μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  
4. Ο μειοδότης υπέβαλε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της Διακήρυξης του έργου του θέματος 
αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης στις 04-11-2021 μέσω της διαδικτυακής πύλης και της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο (αρ. πρωτ. 935181/05-
11-2021) στην αναθέτουσα αρχή. 
5. Σύμφωνα με το από 09-11-2021 πρακτικό ΙΙΙ η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις των  άρθρου 21, 
22 και 23 της διακήρυξης και τα έκανε αποδεκτά και  προτείνει να κατακυρωθεί οριστικά στον 
οικονομικό φορέα «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  η σύμβαση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’», εκτιμώμενης 
αξίας 6.854838,71€ πλέον Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9777.07.004. 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με α/α 182446 και την οριστική κατακύρωση της 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού 
κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» στον μειοδότη οικονομικό φορέα 
«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.),  ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 15,65% (δεκαπέντε και εξήντα πέντε) επί των 
τιμών του τιμολογίου. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με α/α 182446 και την οριστική κατακύρωση της 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού 
κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» στον μειοδότη οικονομικό φορέα 
«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.),  ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 15,65% (δεκαπέντε και εξήντα πέντε) επί των 
τιμών του τιμολογίου. 
 
 

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση 
με την παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι λόγω των υπερβολικά περιοριστικών όρων της 
Διακήρυξης δεν αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισμός, με συνέπεια με ζημία άνω του 1,7 εκατ. 
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ευρώ για το Δημόσιο. Αναλυτικά έχουμε τοποθετηθεί στις Αποφάσεις ΟΕ 1299/2021, 
2149/2021 και 2299/2021». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Από το 2017 έχουν ξεκινήσει προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού & συντήρησης του μοναδικού κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά. Αν και δεν 
υπήρχε σοβαρός ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων και αυτό φαίνεται και από το 
γεγονός ότι δύο συμμετέχοντες δεν κατέθεσαν εγγυητική επιστολή, αλλά και από τις 
εκπτώσεις, εν τούτοις πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να προχωρήσει το έργο που θα 
εξυπηρετήσει δεκάδες αθλητικά σωματεία, που σήμερα περιπλανώνται σε γειτονικούς 
Δήμους». 

 
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 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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