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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1150/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 07/06/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 04/06/2013.  

 
Θέμα 8o 

Έγκριση πρακτικού της 16/05/2013 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής με Λ. Καματερού 
και οδό Παν. Γρηγορούσης», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) και κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της μελέτης. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

 Θάλεια Καραϊνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν.2218/94, το Ν.2240/94 και το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και 
της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων 
έργων, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων για τα 
δημόσια έργα.  
3. Το Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-10), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-11-11) 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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4. Το άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής». 
5. Το Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005) και τα εκτελεστικά του ΠΔ και εγκυκλίους για ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. 
6. Την Απόφαση 44095/ΔΕ-4429/16.10.2012 Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της ΣΑΕΠ 085 για την κατασκευή του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΛΗΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» που έχει  
ενταχθεί στο Π.Δ.Ε της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 2012ΕΠ08500213 και προϋπολογισμό  
10.000.000 €, υποέργο του οποίου είναι οι «Μελέτες» με προϋπολογισμό 300.000 €. Η 
απαιτούμενη δαπάνη για την μελέτη του έργου «Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. 
Φυλής με Λ. Καματερού και οδό Παν. Γρηγορούσης» ύψους 37.000 € καλύπτεται από την 
εγκεκριμένη πίστωση του υποέργου «Μελέτες». Σχετική είναι και η 29974/19-02-2013  βεβαίωση 
ύπαρξης σχετικής πίστωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.   
7. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την 1η 
πράξη της 2ης Συνεδρίασης της 31-01-2013 ως προς την έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : 
«Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής με Λ. Καματερού και οδό Παν. 
Γρηγορούσης», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με 
την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10, παρ. 2. περ. στ’ του Ν. 3316/2005.  
8.  Την υπ. αριθμ. 598/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης του θέματος, η πρόσκληση τουλάχιστον τριών υποψηφίων 
για διαπραγμάτευση για ανάθεση της μελέτης του θέματος (όπως ορίζει το άρθρο 10, παρ.5 & 2. 
του Ν. 3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3481/2006) και συστάθηκε η επιτροπή 
διαγωνισμού. 
9.  Την με αρ. πρωτ. 11021/29.4.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα γραφεία 
μελετών. 
10. Το από 16.05.2013 Πρακτικό I της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του έργου 
«Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής με Λ. Καματερού και οδό Παν. 
Γρηγορούσης», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το 
από 23.05.2013 Πρακτικό II και την από 23.05.2013 αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
 
Και επειδή: 
A.  Σύμφωνα με το από 16.5.2013 Πρακτικό I: 
A1. Για την ανάληψη εκπόνησης της παραπάνω μελέτης κατατέθηκαν προσφορές τεσσάρων 
γραφείων μελετών ήτοι: 
α)  Κορέλης Αναστάσιος - Μαυρογεώργη Άννα  
β)  Κουβάς Νικόλαος - Ντάκου Ευαγγελία  
γ)  Βασιλειάδης Κώστας - Βασιλείου Κατερίνα  
δ)  Στεφανουδάκη Άννα - Σύψας Σπυρίδων 
Η επιτροπή αφού άνοιξε και έλεγξε του φακέλους των τεχνικών προσφορών, διαπίστωσε ότι:  
Α2. Στο φάκελο του 1ου συμμετέχοντος ήτοι «Στεφανουδάκη Αννα -  Σύψας Σπυρίδων» δεν 
υπάρχει το αντίγραφο πτυχίου της κ. Στεφανουδάκη Άννας. Ως εκ τούτου η προσφορά του 1ου 
συμμετέχοντος αποκλείσθηκε. 
Α3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υπολοίπων προσφορών, ευρέθησαν πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους και τις διατάξεις του διαγωνισμού. 
Α4. Διαπιστώθηκε ότι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ήταν αυτή του 
Γραφείου Μελετών Κορέλης Αναστάσιος & Μαυρογεώργη Άννα με οικονομική προσφορά 23.768,09 
€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 20%. 
Β. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν με την αρ. πρωτ. 11316/16-5-2013 ανακοίνωση του Προέδρου 
της Επιτροπής στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, όπου ορίστηκε ως ημερομηνία για την 
κατάθεση ενστάσεων η Τετάρτη 22.5.2013 
Γ. Σύμφωνα με την 23.5.2013 αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής και το Πρακτικό II, μέχρι την 
Τετάρτη 22.5.2013 δεν κατετέθη καμία ένσταση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Α.  Την έγκριση  του από 16/05/2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής 
με Λ. Καματερού και οδό Παν. Γρηγορούσης», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
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Β.  Την κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της μελέτης του παραπάνω έργου 
στο Γραφείο Μελετών Κορέλης Αναστάσιος & Μαυρογεώργη Άννα με οικονομική προσφορά που 
ανέρχεται σε 23.768,09 € (προ Φ.Π.Α.) 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
Α.  Την έγκριση του από 16/05/2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων της Λ. Φυλής 
με Λ. Καματερού και οδό Παν. Γρηγορούσης», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€ (τριάντα 
επτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Β.  Την κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της μελέτης του παραπάνω έργου 
στο Γραφείο Μελετών Κορέλης Αναστάσιος & Μαυρογεώργη Άννα με οικονομική προσφορά που 
ανέρχεται σε 23.768,09 € (είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά) (προ 
Φ.Π.Α.) 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  
Θάλεια Καραϊνδρου 
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