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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2302/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 52ο  
Εγκριση  του Πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 182527 για την ανάθεση 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. 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)». 

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  

4. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης  δημοσίων έργων». 
7. Τον Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/17-12-2014). 
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021). 

10. Την με αριθ. 107/2021 (14η Συνεδρίαση/09-06-2021) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 611037/20-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με τη 
δέσμευση πίστωσης για το έργο του θέματος. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 640616/28-07-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς 
& Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου πλην της διακηρύξεως. 

13. Την υπ’ αριθ. 1768/2021 (38η συνεδρίαση /03-08-2021) (ΑΔΑ: ΩΙ1Ω7Λ7-4ΔΖ) απόφαση της 
Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η δημοπράτηση του έργου και η Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

14. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με α/α 182527) του έργο του θέματος, η αποσφράγιση του 
οποίου έγινε στις 08-09-2021. 

15. Την με αρ. 2007/2021 (43η συνεδρίαση/03-08-2021) (ΑΔΑ: 6Ψ0Λ7Λ7-24Σ) απόφαση της Ο.Ε. 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. και απορρίφθηκε η 
προσφορά της ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.  

16. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή προδικαστικής προσφυγής 
κατά της ανωτέρω απόφασης της Ο.Ε. 

17. Το πρακτικό IΙ που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου του θέματος, 
μετά τον έλεγχο των προσφορών στο στάδιο αξιολόγησης αυτών, κατά το οποίο διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.  

18. Το άρθρο 4.1 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι: Για την εξέταση των εξηγήσεων 
δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 

19. Στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/16 αναφέρεται ότι: Με τις αποφάσεις της παρούσας 
δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας 
για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.  

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Μετά την έκδοση της με αρ. 2007/2021 Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής σχετικά 

με την έγκριση του Πρακτικού Ι και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Αφοι 
Κρούσκου Ο,Ε, σύμφωνα  με το πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ., ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά 
μειοδοσίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

(μετά την αρ. 2007/2021  Απόφαση της Ο.Ε) 

Α/Α 
Α/Α καταθ. 

προσφοράς 
Επωνυμία Προσφέροντα 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

1 217315 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54,52 % 
2 217478 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
53,00 % 

3 217329 ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45,41 % 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
4 226193 ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 40,02 % 
5 226217 Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 34,81 % 
6 217076 ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ 33,00 % 
7 216146 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 29,59 % 

 
2. Μετά τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών των εναπομεινάντων προσφερόντων κατά 

σειρά μειοδοσίας και αρχίζοντας από τον 1ο μειοδότη, διαπιστώθηκε ότι τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά από το σύνολο των επτά (7) πλέον προσφερόντων πληρούν τις απαιτήσεις 
των  άρθρου 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

3. Ο μέσος όρος  Μ.Ο. των παραδεκτών οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν 
διαμορφώνεται σε Μ.Ο. = 41,48%  και οι οικονομικές προσφορές των δύο πρώτων κατά 
σειρά μειοδοσίας προσφερόντων παρουσιάζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 
ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 
προσφορών, κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ. η  εδάφιο 2 της διακήρυξης, οι 
οικονομικές τους προσφορές κρίνονται ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές  (βλέπε 
ακόλουθο πίνακα): 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

(μετά την αρ. 2007/2021  Απόφαση της Ο.Ε) 

Α/Α 
Α/Α καταθ. 

προσφοράς 
Επωνυμία Προσφέροντα 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Απόκλιση 
από Μ.Ο. 
41,48% 

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ 

1 217315 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54,52 % +13,04 Ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά 

2 217478 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

53,00 % +11,52 Ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά 

3 217329 
ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

45,41 % +3,93 
 

4 226193 ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 40,02 % -1,46  
5 226217 Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 34,81 % -6,67  
6 217076 ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ 33,00 % -8,48  
7 216146 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 29,59 % -11,89  

 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. (η)  εδαφ. 2, 3,4 της διακήρυξης,  « η Αναθέτουσα αρχή απαιτεί 

από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στις 
προσφορές τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
πρόσκληση μέσω της λειτουργίας  «επικοινωνίας» του υποσυστήματος», καθώς επίσης «η 
Αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και 
προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο» (δηλαδή από το όριο 
των 10 ποσοστιαίων μονάδων απόκλισης από το Μ.Ο.) 

5. Η πρόσκληση για αιτιολόγηση του έργου θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 

 Τεχνική Έκθεση, όπου θα αναλύεται το σχέδιο υλοποίησης του έργου που θα 
εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας. Σε αυτήν θα αναλύονται οι τυχόν ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση των εργασιών  

 Υπολογισμό του άμεσου κόστους του έργου, που αναλύεται σε κόστος υλικών και σε 
κόστος εργασίας για κάθε άρθρο που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
έργου, παραθέτοντας τα οικονομικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθόδου 
κατασκευής. 

 Υπολογισμό του έμμεσου κόστους του έργου, που περιλαμβάνει το κόστος των 
γενικών εξόδων του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στην Εγκύκλιο αρ.9/2017 του 
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.  

 Το οργανόγραμμα των θέσεων και του προσωπικού του έργου, όπου θα αναφέρεται 
ο αριθμός και η ειδικότητα των εργαζομένων, που θα απασχοληθούν στο έργο.  

 
Στον υπολογισμό του άμεσου κόστους του έργου, θα αναλύονται για κάθε άρθρο τα 
παρακάτω : 

 Οι ποσότητες των υλικών που θα ενσωματώνονται στο έργο  
 Η ημερήσια απόδοση του κάθε συνεργείου   
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 Το ημερήσιο κόστος του συνεργείου κατασκευής (εξοπλισμός και προσωπικό) 
 Το κόστος μεταφοράς των υλικών του έργου καθώς και των προς απόρριψη 

προϊόντων (πχ εκσκαφών, φρεζαρίσματος, καθαιρέσεων) σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης  

 Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται : 
 Κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο 

(ιδιόκτητο ή μισθωμένο), συνοδευόμενη από αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αποδεικνύεται το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων 
μεταφοράς των υλικών.  

 Κατάσταση του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο έργο και απόδειξη του 
μισθολογικού του κόστους 

 Προσφορές των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο 
 Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων καθώς και την τοποθεσία εγκατάστασης της 

μονάδας παραγωγής τους 
 Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών και των μονάδων παραγωγής τους 
 Προσφορές των υπεργολάβων, που πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν κατά την 

κατασκευή του έργου 
 Μητρώο παγίων της τελευταίας χρήσης του οικονομικού φορέα 

 
 Για τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους του έργου, είναι απαραίτητα τα παρακάτω: 
 Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης 
 Υπολογισμό του συντελεστή εργατικής δαπάνης του ΕΦΚΑ του έργου 
 Πίνακα προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του οικονομικού φορέα 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία κόστους αυτών 
 Προσφορές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδα του έργου 

 
6. Το άρθρο 4.1 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι: Για την εξέταση των εξηγήσεων 

δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 

7. Στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/16 αναφέρεται ότι: Με τις αποφάσεις της παρούσας 
δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 
την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
1. Την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1ος μειοδότης με προσφορά 54,52 % και απόκλιση από τον Μ.Ο. 13,04 
ποσοστιαίες μονάδες) και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(2ος μειοδότης με προσφορά 53,00 % και απόκλιση από τον Μ.Ο. 11,52 ποσοστιαίες μονάδες), 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση μέσω της 
λειτουργίας  «επικοινωνίας» του υποσυστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. (η)  της 
διακήρυξης και τα οριζόμενα στα άρθρα 88 & 89 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4782/2021. 

2. Την σύσταση τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε.Πειραιώς & Νήσων  για την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)»,  
βάσει των κριτηρίων  που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5  του αιτιολογικού της 
παρούσας εισήγησης  αποτελούμενη από τους: 

 Χ. Γεωργαλή, Πολ. Μηχ. ΠΕ 
 Α. Κωνσταντάρα, Τοπ. Μηχ. ΠΕ 
 Α. Ζιάβρα, Τοπ. Μηχ. ΤΕ 

 
3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1ος μειοδότης με προσφορά 54,52 % και απόκλιση από τον Μ.Ο. 
13,04 ποσοστιαίες μονάδες) και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2ος μειοδότης με προσφορά 53,00 % και απόκλιση από τον Μ.Ο. 11,52 
ποσοστιαίες μονάδες), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
πρόσκληση μέσω της λειτουργίας  «επικοινωνίας» του υποσυστήματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. (η)  της διακήρυξης και τα οριζόμενα στα άρθρα 88 & 89 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021. 

2. Την σύσταση τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε.Πειραιώς & Νήσων  για την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)»,  
βάσει των κριτηρίων  που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5  του αιτιολογικού της 
παρούσας εισήγησης  αποτελούμενη από τους: 
 Χ. Γεωργαλή, Πολ. Μηχ. ΠΕ 
 Α. Κωνσταντάρα, Τοπ. Μηχ. ΠΕ 
 Α. Ζιάβρα, Τοπ. Μηχ. ΤΕ 

 
3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση . 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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