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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 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2591/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, 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: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 

 
Θέμα 43ο 

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού κάτω 
των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη 
Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022», προϋπολογισμού: 
60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
 
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  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 
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 
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 στoν κ. Καρυώτη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της για τα εξής: 

 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 
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 υπ’ αριθμ. 2308/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
με την οποία ορίστηκε η ΔΙΔΙΜΥ ως αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών (σύνταξη τευχών, διενέργεια διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και 
επίβλεψη) της σύμβασης «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού 
στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022». 

7. Την υπ’ αριθμ. 2306/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η διενέργεια του διαγωνισμού από τη Δ.ΔΙ.Μ.Υ.. 

8. 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 παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή 
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 
1. Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 132632,1 

διεξήχθη στις 04.11.2021 και ώρα 10:00π.μ. και σε αυτόν κατέθεσαν προσφορά δύο (2) 
διαγωνιζόμενοι και συγκεκριμένα:  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
α/α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΘΕΟ
ΔΩΡΟΣ 

246317 
29/10/2021 08:58:20 

2 ΑΝΑΛΥΖΕTHAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 246218 28/10/2021 16:41:11 

2. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και τις επιβεβαιώσεις 
των εγγυητικών συμμετοχής, συντάχθηκε από την Ε.Δ. το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού, με το 
οποίο έγιναν αποδεκτές και οι δύο συμμετοχές.  

3. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων και την ανάδειξη της σειράς μειοδοσίας. Συνέταξε το 2ο Πρακτικό σύμφωνα με 
το οποίο προέκυψε η κάτωθι σειρά μειοδοσίας: 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(πλέον ΦΠΑ) 

1ος ΑΝΑΛΥΖΕTHAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

47.999,00€ (ποσοστό 
έκπτωσης 20%) 

2ος 
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΘΕΟΔΩΡ
ΟΣ 

58.900,00€ (ποσοστό 
έκπτωσης 1,83%) 

 
4. Η Ε.Δ. προτείνει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία ΑΝΑΛΥΖΕTHAT 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με χαμηλότερη τιμή 47.999,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=958797&tradingPartnerId=828014&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=ox4TKVKKj7oPT0P2FNxnAw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=958797&tradingPartnerId=828014&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=ox4TKVKKj7oPT0P2FNxnAw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=958797&tradingPartnerId=828014&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=ox4TKVKKj7oPT0P2FNxnAw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=958797&tradingPartnerId=828014&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=ox4TKVKKj7oPT0P2FNxnAw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
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5. Τα πρακτικά (1ο και 2ο), σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.β & γ της διακήρυξης, κοινοποιήθηκαν 
από την Ε.Α.Π., μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται: 

1. Την  έγκριση  των πρακτικών (1ο και 2ο) της Ε.Δ. του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
κάτω των ορίων παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου 
χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € 
(πλέον ΦΠΑ). 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία ΑΝΑΛΥΖΕTHAT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με χαμηλότερη τιμή 47.999,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
1. Την  έγκριση  των πρακτικών (1ο και 2ο) της Ε.Δ. του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

κάτω των ορίων παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου 
χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € 
(πλέον ΦΠΑ). 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία ΑΝΑΛΥΖΕTHAT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με χαμηλότερη τιμή 47.999,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

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

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=686794&tradingPartnerId=544902&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=272254985&oapc=12&oas=K0rdXJDjkFOgjwFFqImsSg..
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