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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 355/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 10o  

Έγκριση πρακτικού της 05/02/2014 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης του έργου “Ανάπλασης ρέματος 
πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)”», συνολικού προϋπολογισμού 36.900,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της 
μελέτης. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Απόντες: 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ..: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  
 

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 στον κ. 
Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», του Ν. 1418/84 και τα 

εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.2229/94, τα 
Π.Δ. 368/94, 286/94 και το Ν.2576/98, το Ν.2940/01 κλπ. 

3. Του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 2494/Β’/4-11-2011 
4. Του Ν.3316/05 και των εκτελεστικών του ΠΔ και εγκυκλίων για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
5. Της απόφασης «Περί έγκρισης κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 

κατά την διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005» (ΦΕΚ 1162Β’/22-8-05), της Α’ 
Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την 
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διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 (Αρ.Πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005, 
ΦΕΚ 58Β/24-1-2006) και της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού (ΦΕΚ 900Β/12-7-2006). 

6. Τις υπ’ αριθμ. 473/20313 και 1353/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής 

7. Το με αρ. πρωτ. οικ. 211537/30-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας  

8. Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ (Συνεδρίαση 14η Πράξη 12η) της 29/11/2013 που αφορά τη 
θετική γνωμοδότηση για την συνδρομή της κατεπείγουσα περίπτωσης κατά το άρθρο 10 παρ. 
2στ’ του Ν3316/05.  

9. Τον φάκελο του έργου του θέματος (τεχνική έκθεση, τον υπολογισμό της συμβατικής αμοιβής, 
έντυπο οικονομικής προσφοράς). 

10. Τον από 11-7-2013 εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης του θέματος 80.000,00 ευρώ (με 
ΦΠΑ 23%) και την ένταξη του στο Π.Δ.Ε 2013 (ΚΑΕ 976904032). 

11. Τα με αρ. πρωτ. 26394/13-12-2013 και 28008/19-12-2013 έγγραφα ΤΕΕ με θέμα τον ορισμό 
εκπροσώπων του για συμμετοχή στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

12. Την παρ. 2στ’ του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005) που αφορά στην 
“Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις”. 

13. Την υπ. αριθμ. 3/2014 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. 

14. Την με αρ. πρωτ. 15340/24-1-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα γραφεία 
μελετών. 

15. Την με αρ. πρωτ. 25639/5-2-2014 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την 
οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

16. Την με αρ. πρωτ. 29778/11-2-2014 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την 
οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή. 

Και επειδή: 
A.  Σύμφωνα με το από 05-02-2014 1ο Πρακτικό: 
A1. Για την ανάληψη εκπόνησης της παραπάνω μελέτης κατατέθηκαν προσφορές τριών γραφείων 
μελετών ήτοι: 
α) ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.  
β) Γραφείο Μελετών ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΛΗ 
γ) ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Η επιτροπή αφού άνοιξε και έλεγξε του φακέλους των τεχνικών προσφορών, διαπίστωσε ότι:  
Α2. Στην οικονομική προσφορά του 2ου συμμετέχοντος ήτοι «Γραφείο Μελετών ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΤΟΛΗ» η προσφερόμενη τιμή στην κατηγορία μελέτης Α Γεωτεχνικές Μελέτες είναι μεγαλύτερη από 
την προεκτιμώμενη αμοιβή φακέλου έργου. Ως εκ τούτου η προσφορά του 2ου 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 της 
ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με οικονομική προσφορά 29.500,00 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Β. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν με την αρ. πρωτ. 25639/5-2-2014 ανακοίνωση του Προέδρου της 
Επιτροπής στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
Γ. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 29778/11-02-2014 αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής και το 
2ο Πρακτικό, μέχρι την Δευτέρα 10-02-2014 δεν κατετέθη καμία ένσταση στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την έγκριση του από 05/02/2014 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης του έργου “Ανάπλασης 
ρέματος πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)”», συνολικού 
προϋπολογισμού 36.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). 
 
Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της μελέτης του παραπάνω έργου στην 
ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε 29.500,00 € 
(προ Φ.Π.Α.) 
. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α.  Την έγκριση του από 05/02/2014 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης του έργου “Ανάπλασης 
ρέματος πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)”», συνολικού προϋπολογισμού 
36.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). 

 
Β.  Την κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάθεση της μελέτης του παραπάνω έργου στην 

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε 
29.500,00 € (προ Φ.Π.Α.) 

 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη ζαφειρίου 
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