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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3200/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 34ο  
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1362/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ που αφορά το διαγωνισμό 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» (κωδικός έργου: 2018ΕΠ58500004), προϋπολογισμού 15.000.000,00€. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα. Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

          

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

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 υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841/τΒ΄/29-12-2017) Απόφαση του Υπουργού    
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016». 

 

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ: 

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 η 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 υπ’ αριθμ.  1362/2019 Απόφαση του 3ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, που μας κοινοποιήθηκε, 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 09.12.2019, σύμφωνα με την οποία η αρχή: 

 Δέχεται εν μέρει την προδικαστική προσφυγή. 

 Δέχεται εν μέρει την παρέμβαση. 

 Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. 
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 Ακυρώνει την υπ' αριθμ. 2455/2019 απόφαση και την ταυτάριθμη (2455/2019) ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής καθό 
μέρος παρέλειψε η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει διευκρινίσεις από τις εταιρίες «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» 
για την τιμή και το κόστος που έκαστη εξ αυτών προτείνει στην προσφορά της. 

 Αναπέμπει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου τούτη, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 88 του ν.4412/2016, να καλέσει τις εταιρίες «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΟΔΟΣ 
ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ». 

7. Τη συμμόρφωση της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αριθμ.  1362/2019 απόφασή της, που 
μας ζητήθηκε από την ΑΕΠΠ στις 10.12.2019, επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
Συγκεκριμένα ζητήθηκαν τα ακόλουθα:  
«Ενόψει του άρθρου 367 του ν. 4412/2016 που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», παρακαλούμε όπως μέχρι 
την 10/01/2020 μας ενημερώσετε εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
στην διεύθυνση αποστολής του παρόντος μηνύματος:  
(α) αν έχετε συμμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 1362/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ (για ΓΑΚ ΑΕΠΠ 
1274/2019) σύμφωνα με τα σε αυτήν αναλυτικά οριζόμενα, και  
(β) με ποια πράξη σας συμμορφωθήκατε με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ, 
επισυνάπτοντας αυτήν (σε ηλεκτρονική μορφή) στο μήνυμά σας.» 

 
 

Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται:  

1. Να καλέσει τις εταιρίες: 

 «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  

 «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»,  

 «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»,  

 «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
και  

 «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»  
να παράσχουν διευκρινίσεις και να εξηγήσουν την τιμή και το κόστος που έκαστη εξ αυτών 
προτείνει στην προσφορά της, κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 367 του ν.4412/2016, 
σε συμμόρφωσή της με την υπ’ αριθμ. 1362/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ και  

2. Να εξουσιοδοτήσει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού σύμφωνα 
με τις οδηγίες της. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Να καλέσει τις εταιρίες: 

 «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  

 «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»,  

 «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»,  

 «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»  
να παράσχουν διευκρινίσεις και να εξηγήσουν την τιμή και το κόστος που έκαστη εξ αυτών 
προτείνει στην προσφορά της, κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 367 του ν.4412/2016, 
σε συμμόρφωσή της με την υπ’ αριθμ. 1362/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ και  
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2. Να εξουσιοδοτήσει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού σύμφωνα 
με τις οδηγίες της. 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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