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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2222/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 64ο  
Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής με τίτλο: 
«Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας Αττικής», 
προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 
4412/2016). 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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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 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών».  

3. 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). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την χρηματοδότηση της σύμβασης, που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη 
Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για 
την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  811215/2020 (ΑΔΑ: Ψ52ΓΛ7Λ-ΑΛ3) 
για την έγκριση δέσμευσης ποσού 2.500.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του εν λόγω υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 
2017ΕΠ58500008 της ΣΑΕΠ 585. 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προς προμήθεια της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

8. Την  υπ’  αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.).  

9. Το  υπ.αρ. Δ54/2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το οποίο 
παρέχεται η σύμφωνη γνώμη, επί του υπ’ αριθμ. 551230/15.06.2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 
3292/15.06.2022) αιτήματος της Περιφέρειας Αττικής προς ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το υπ’ αριθμ. 556458/16.06.2022 έγγραφο της αιτούσας  (αρ. πρωτ. Εισερχ. 3309/16.06.2022), 
για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του ν.4412/2016, για την ανάθεση 
σύμβασης «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας 
Αττικής»προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 
       Και επειδή: 

1. Με την υπ’ αριθμ. 1785/09.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΞΠ97Λ7-7Χ4)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η διακήρυξη με τα παραρτήματα αυτής, η κλήση συγκεκριμένων 
εταιρειών για υποβολή προσφοράς και η διενέργεια του διαγωνισμού από τη Δ.ΔΙ.Μ.Υ. με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 
παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 781046/10.08.2022 πρόσκληση, η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ ζήτησε την υποβολή προσφοράς 
στον διαγωνισμό του θέματος από τις εταιρείες : 

• ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  

• ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 

• LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

• ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

• ARKITON Α.Ε. 

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   
3. Από τις ανωτέρω εταιρείες υπέβαλλε προσφορά μόνο η εταιρεία ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ. 

ΑΔΑ: Ψ5ΞΟ7Λ7-Ψ7Ε



3 

4. Η Ε.Δ. με το 1ο πρακτικό της, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής (εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής και ΕΕΕΣ) και την οικονομική προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντα, πρότεινε την 
ανάδειξη της εταιρείας ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ ως προσωρινό μειοδότη του 
διαγωνισμού με τιμή προσφοράς 1.975.680,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 1944/06.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΛΞ7Λ7-5ΚΖ) Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή 
Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε ως προσωρινό μειοδότη τον μοναδικό συμμετέχοντα του διαγωνισμού, 
εταιρεία ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ, με προσφορά που ανέρχεται στο ποσό του 
1.975.680,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 877118/14.09.2022 πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή κάλεσε μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας την ανωτέρω εταιρεία (εκ παραδρομής στάλθηκε αρχικά σε λάθος ηλεκτρονική 
διεύθυνση και διαβιβάστηκε σε αυτήν ορθώς στις 19.09.2022), να υποβάλλει σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας 10 ημερών.  

7. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση, ο μειοδότης υπέβαλλε τα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα στις 
27.09.2022, στο πρωτόκολλο της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. (αρ. πρωτ. 929320). 

8. Η Ε.Δ. μετά τον έλεγχο του «(υπο)φακέλου δικ/κά κατακύρωσης» με το από 28.09.2022 2ο πρακτικό 
της, έκρινε ότι αυτά καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων που ορίζονται στους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισμού και στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 και εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ.  

9. Το 2ο Πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, κοινοποιήθηκε από την Ε.Δ. στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. και την κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: 

«Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας Αττικής», στην 
εταιρεία ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2 περ. α’ του ν. 
4412/16), με τιμή προσφοράς 1.975.680,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. και την κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: 

«Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας Αττικής», 
στην εταιρεία ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2 περ. α’ του ν. 
4412/16), με τιμή προσφοράς 1.975.680,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

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

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ. Σύμφωνα με την 
αιτιολόγηση ψήφου στην αρ. 1944/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής». 

➢ Το τακτικό  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για διαγωνισμό με τη διαδικασία της 
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. Το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης ήταν έκπτωση 0,98%! Θα καταψηφίσουμε». 

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

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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