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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2959/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 25ο  
Έγκριση του 1ου πρακτικού και κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 
& ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενων απροβλέπτων και Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
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 
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. 
Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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. 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)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την με αριθμό  544/10-11-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών  με 
την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. 

7. Την απόφαση 107/2021 (ΑΔΑ: 6Y0Ψ7Λ7-ΕΚ7) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία το έργο εντάχθηκε στην 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 με Κ.Α.Ε.: 9775.05.047. 

8. Την αρ. πρωτ. 940877/08-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΥΑ7Λ7-Ν4Η) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  

9. Την αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ) της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 
2021 που έπληξαν τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής με αποτέλεσμα την καταστροφή 
μεγάλων δασικών εκτάσεων και την αλλοίωση του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής 
στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα, με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος Αχαρνών σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως την 3/2/2022. 

10. Την αρ. 2635/2021 (ΑΔΑ:6Ξ8Γ7Λ7-8ΔΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε : α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενων 
απροβλέπτων και Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του 
ν.4412/2016, β) οι όροι και η πρόσκληση για την κατασκευή του υπόψη έργου και γ) η 
συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης 

11. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο : 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
147 Α78.8.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ισχύουσα νομοθεσία και με τη με  αριθμό:2635/2021 
(ΑΔΑ:6Ξ8Γ7Λ7-8ΔΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 Την Πέμπτη 16.12.2021, στις 11:00π.μ.  στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, 7ο ΧΛΜ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.:15351 στη Παλλήνη, οι υπογράφοντες: 
1. Δάρατζης Δημήτριος ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α., ως Πρόεδρος, 
2. Σπυράντης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α., ως μέλος, 
3. Πούσια Ελεονόρα, Τοπογράφος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α., ως μέλος, 
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Αποτελούντες την επιτροπή διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με τη με αριθμό: 2635/2021 (ΑΔΑ:6Ξ8Γ7Λ7-8ΔΠ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και έχοντας υπόψη τη με αρ. Α.Δ.Α.Μ: 
21PROC009662094_2021-12-03 Διακήρυξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Η επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 1033318/03-12-2021 πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, που 
εγκρίθηκε με τη αριθμό: 2635/2021 (ΑΔΑ:6Ξ8Γ7Λ7-8ΔΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και απεστάλη με το ανωτέρω έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α. στους οικονομικούς φορείς: 
 
1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.,  
2) ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  Α.Τ.Ε.,  
3) ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020  Α.Ε.,  
 
καθώς επίσης και την Διακήρυξη με αρ. Α.Δ.Α.Μ: 21PROC009662094_2021-12-03, παρέλαβε τους 
φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 16.12.2021 και ώρα 10:00, 
στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α.. 
Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», για όλες τις προσφορές των προσκεκλημένων 
οικονομικών φορέων, και κατήρτισε τον παρακάτω Πίνακα 1 – Κατάλογος Συμμετεχόντων κατά σειρά 
Μειοδοσίας: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Προσφοράς Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό έκπτωσης 

1 1075786/16.12.2021 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  Α.Τ.Ε. 9,30% 

2 1071831/15.12.2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε. 6,61% 

3 1071787/15.12.2021 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
2020  Α.Ε., 

3,61% 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των υποβληθέντων 
οικονομικών προσφορών και ειδικότερα της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης (έλεγχος ομαλότητας). 
Κατόπιν, ελέγχθηκε η πληρότητα και το περιεχόμενο όλων των συνημμένων εγγράφων του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» για κάθε συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 23 της 
Διακήρυξης, και η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι: 
Οι οικονομικοί φορείς του Πίνακα 1, υπέβαλαν ορθώς και εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
Επομένως, όλοι οι οικονομικοί φορείς του Πίνακα 1 γίνονται δεκτοί. 
Βάσει του Πίνακα 1, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, είναι η προσφορά 
του οικονομικού φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 9,30%και 
Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 6.161.851,72€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
Την 20.12.2021, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το 1ο Πρακτικό  με το οποίο εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  
Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 9,30% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 
6.161.851,72€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
Και επειδή 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
προσφοράς (Εμ) 9,30%  και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 6.161.851,72€ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 
Την έγκριση του 1ου πρακτικού και την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  
Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 9,30%  και Σύνολο Δαπάνης κατά την 
προσφορά 6.161.851,72€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
προϋπολογισμού 8.352.158,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) 
 
 
 

ΑΔΑ: Ρ7ΡΟ7Λ7-ΖΡΛ



 

 4 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση του 1ου πρακτικού και την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ  
Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 9,30%  και Σύνολο Δαπάνης κατά την 
προσφορά 6.161.851,72€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
προϋπολογισμού 8.352.158,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με 
την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι προκύπτει ιδιαίτερα σημαντική βλάβη του Δημοσίου 
Συμφέροντος, τάξεως 1,7 εκατ. €, δεδομένου ότι το ποσοστό έκπτωσης του Μειοδότη 
υπολείπεται κατά τουλάχιστον 20% του συνήθους σε ανάλογες διαδικασίες ποσοστού 
έκπτωσης (μειωμένου κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στην δαπάνη επιτάχυνσης των 
εργασιών)». 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
΄Αννα   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Με την υπ’ αρ. 2821/28-12-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι την 14-1-2022, επειδή 
εκκρεμούσε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της οικείας ΜΠΕ, που 
υποβλήθηκε την 10-04-2020 και ακόμη εκκρεμεί και η Διοίκηση δεν κάνει τίποτα. Αρκείται 
να προτείνει νέα παράταση, τη φορά αυτή ενός ολόκληρου χρόνου, μέχρι τις 14-1-2023 (!) 
ενδεικτικό των προθέσεων της Διοίκησης να παραμείνει το αναγκαίο αυτό έργο στον 
«αυτόματο πιλότο». Είναι υπερβολική η 12μηνη παράταση γι’ αυτό θα καταψηφίσουμε». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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