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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1558/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, 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. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 40ο  
Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)»,  εκτιμώμενης αξίας  47.478,53€ (πλέον πρόβλεψης πριμ και  Φ.Π.Α. 
24%). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 στην κα. Τσαούση, η 
οποία 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». 
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2.  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. 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». 

6. 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.  

7. Την υπ’ αριθμ. 177/2021 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό 
έτος 2022. 

8. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2022. 

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 253/3-1-2022  (ΑΔΑ: 9ΟΜΚ7Λ7-Β68,  ΑΔΑΜ: 22REQ010091018 2022-02-
21) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.97690118001 με δέσμευση 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 60.000,00 €  για τα έτη 2022-2023. 

10. Την με αρ. πρωτ. 427862/16-5-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΨΝ7Λ7-ΝΔΑ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία 
εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης του θέματος που αποτελείται από Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

11. Την υπ΄αριθμ. 177/2022 Απόφαση Ο.Ε., σύμφωνα με την οποία η παρούσα μελέτη  πρόκειται να 
δημοπρατηθεί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 

12. Το 21ο Πρακτικό της 10ης συνεδρίας (6-5-2022) του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. 
13. Την υπ΄ αριθμ. 1086/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 

έγκρισης της πρόσκλησης, των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, τεύχος τεχνικών δεδομένων, 
τεύχος προεκτίμησης αμοιβών, συγγραφή υποχρεώσεων) και των όρων του διαγωνισμού για την 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 του ν.4412/2016, της μελέτης του θέματος.  

14. Την υπ’ αριθμ. 1216/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη  του θέματος. 

15. Το γεγονός ότι η  Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 22-6-2022 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών την  28-6-2022. 

16. Το από 30-6-2022  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα 
Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση στη 1-7-2022, στο οποίο η 
Επιτροπή εισηγείται  τον αποκλεισμό του Οικονομικού Φορέα ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ και  την ανάθεση της σύμβασης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον μειοδότη, οικονομικό φορέα 
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 4,00% και Σύνολο Δαπάνης 
κατά την προσφορά 45.579,39€ (πλέον ΦΠΑ). 

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

οποίο η Επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό του Οικονομικού Φορέα ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ και την ανάθεση της σύμβασης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον μειοδότη, οικονομικό φορέα 
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 4,00% και Σύνολο Δαπάνης 
κατά την προσφορά 45.579,39€ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση 
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της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται τον 
αποκλεισμό του Οικονομικού Φορέα ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ και την ανάθεση 
της σύμβασης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)» 
βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον μειοδότη, οικονομικό φορέα ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 4,00% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 
45.579,39€ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 

από την ψηφοφορία.   
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει από 

την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση με την παρατήρηση: «Δεν είμαστε αντίθετοι στην αποκατάσταση κτιρίων και μάλιστα 
ιστορικών. Αφορά μάλιστα στη μελέτη αποκατάστασης ενός συγκροτήματος κτιρίων του πρώην 
Δημόσιου Απολυμαντηρίου, που όμως μετά την αποκατάστασή του θα παραχωρηθεί από την 
Περιφέρεια Αττικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, για την δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, 
Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και αντιμετώπισης αγροδιατροφικών κρίσεων, σύμφωνα με 
την 124/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που καταψηφίσαμε. Παραχωρούνται 
χώροι του απολυμαντηρίου, μίας υπηρεσίας που έχουμε επανειλημμένα τονίσει την αναγκαιότητά 
της και μάλιστα έχουμε ζητήσει την ενίσχυσή της τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εξοπλισμό, ώστε 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο άλλα ουσιαστικό έργο της σε αυτές τις συνθήκες της 
πανδημίας ώστε να μην είναι υποχρεωτική η προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρίες απολύμανσης. 
Υπάρχει όμως και η πιο ουσιαστική πλευρά της διαφωνίας μας, που έχει να κάνει με την ίδια τη 
λειτουργία αυτού του κέντρου. Συζητάμε για καινοτομία και έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα και 
ανάπτυξη της ποιότητας των τροφίμων και προϊόντα ονομασίας προελεύσεως και ό,τι άλλο θα 
περιέχει και θα διεξάγεται σε αυτό το κέντρο την ώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του λαού της Αττικής,  
δυσκολεύεται στην αγορά βασικών προϊόντων διατροφής ή αυτά που αγοράζει είναι κοντά στην 
ημερομηνία λήξης, γιατί δεν μπορεί οικονομικά να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα που θα 
καλύπτουν τις διατροφικές του ανάγκες. Δηλαδή, δεν ωφελείται η πλειοψηφία του λαού, αλλά οι 
μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων, με πρόσβαση και στις μεγάλες αγορές και του εξωτερικού. Θα 
καταψηφίσουμε.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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