
 

 1 

   
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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2786/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 36ο  
Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 
συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ (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  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα 
Βασάκη. 
 
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, 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-
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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. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση». 

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

7. Την με αρ.πρωτ. 78137/23-7-2020(ΑΔΑ: ΨΒ6Η46ΜΤΛΡ-ΦΒΡ) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της Παροχής Υπηρεσίας από Εθνικούς Πόρους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2018ΕΠ08500031  με συνολικό 
προϋπολογισμό 1.140.800,00 €.  

8. Την υπ΄ αριθμ.  1421/2020 (ΑΔΑ ΩΙΜΕ7Λ7-ΑΙΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 1) το  σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) η δημοσίευση της 
διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, 3) το σχέδιο Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για την 
παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της 
αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 914.360,40€ (πλέον  ΦΠΑ 24%). 

9. Την υπ’ αριθμ. 1874/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-
περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ 
(πλέον  ΦΠΑ 24%). 

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

υποβολής των προσφορών την 30-9-2020 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών την  6-10-2020. 

12. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της 
λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση και του συνημμένου αρχείου που παρήχθη 
από το ΕΣΗΔΗΣ με τη Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-
περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ 
(πλέον  ΦΠΑ 24%). 

13. Την υπ’ αριθμ. 634/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

14. Την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 634/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του 1ου 
Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

15. Το με αρ. πρωτ. 265902/5-4-2021 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς 
φορείς για την γνωστοποίηση της ημερομηνίας και της ώρας αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. 

16. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 17,25% και οικονομική προσφορά ύψους 756.633,23 € (πλέον Φ.Π.Α). 

17. Την υπ’ αριθμ. 1179/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: Ω3ΤΧ7Λ7-ΞΝΧ



 

 3 

18. Την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 1179/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του 2ου 
Πρακτικού στον  συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 8-6-2021. 

19. Το με αρ. πρωτ. 507871/22-6-2021 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον προσωρινό ανάδοχο για την 
υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

20. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις 30-6-2021 μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ. 

21. Το από 22-11-2021 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε για έγκριση στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 29-11-2021, στο οποίο η 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις  συμμετοχής για τον 
προσωρινό ανάδοχο, και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,25% και οικονομική προσφορά ύψους 
756.633,23 € (πλέον Φ.Π.Α). 

 Σας διαβιβάζουμε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αιτούμαστε 
1. Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο 

η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,25% και οικονομική προσφορά ύψους 
756.633,23 € (πλέον Φ.Π.Α). 

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 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την 

κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,25% και οικονομική προσφορά ύψους 756.633,23 € (πλέον Φ.Π.Α). 

2. 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 και το αναπληρωματικό μέλος κα. 

Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  καταψηφίζουν 

την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την ως άνω απόφαση 

με την εξής παρατήρηση: «Είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας για το έργο και το είχαμε καταψηφίσει από τη 
διακήρυξη. Θα καταψηφίσουμε και πάλι». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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