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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1389/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 54ο  

Κατακύρωση της σύμβασης για τη μελέτη «Εκπόνηση μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας επί της 
λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορυδαλλού», προεκτιμώμενης αμοιβής 
73.755,63€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ.87440/14.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
2. Τον Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
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3. Τον οργανισμό της  Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα (ΦΕΚ 3051Β/5-9-2017) 

4. Την υπ΄αρ 109290/39629 (ΦΕΚ4251Β/29-12-2016) Απόφαση της Γεν Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

6. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

7. Τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/17-12-2014). 

8. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων  
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

12. Τον Ν.4024/2011  άρθρο 26   και  την  με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. 
Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της  διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη  διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση  ή  την 
αξιολόγηση,  παρακολούθηση,  παραλαβή προμηθειών,  υπηρεσιών ή έργων»  (Β’ 2540),  που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26  του ν. 4024/2011 (Α’ 226).Το  Π.Δ. 138/2009 
«Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185). 

13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

14. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. 
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και 
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει 
ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές), και ως συγκριτικό στοιχείο για την προεκτίμηση αμοιβών 
μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

16. Το Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

17. Την με αρ. 6/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013) σχετικά με 
την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013. 

18. Την απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου 392 / 22-11-2016, Συν.36η (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07), με την 
οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2017, με ΚΑΕ 9762.07.035, η εκπόνηση 
μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης  κατασκευής πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη 
έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορυδαλλού», προεκτιμώμενης αμοιβής 73.755,63€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

19. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Συνεδρία  
3η/16-02-2017 (αρ.πρωτ. 28938/20-02-2017), ότι η προκήρυξη της υπόψη μελέτης μπορεί να γίνει 
με τις διαδικασίες της παρ.6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, δηλ. με μοναδικό κριτήριο  
ανάθεσης το κόστος της μελέτης.   

20. Το με αριθ. 27855 / 8-2-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Τ.Ε.Ε. με αίτημα τον ορισμό των 
εκπροσώπων του Επιμελητηρίου που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαγωνισμού και το με 
αριθμ. 4022/ 7-4-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. με το οποίο ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι του 
Επιμελητηρίου.   

21.  Το από 22-06-2017 Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού  
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016) και συγκεκριμένα το άρθρο 221 παρ.9, το άρθρο 376 
παρ.10, και το άρθρο 221 παρ.8 περιπτ.(β) υποπεριπτ.(αα), που ορίζουν ότι στις επιτροπές 
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διαγωνισμών μελετών συμμετέχουν τεχνικοί υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής  κάτοχοι τίτλου 
σπουδών Α.Ε.Ι.  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης …). 

22. Tην με αριθμ. 121373/14-06-2017 (ΑΔΑ:7ΜΒΗ7Λ7-ΝΘΔ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
23. Την υπ΄αριθ. 1660/30-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΚΤΑ7Λ7-ΖΘΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση της διακήρυξης, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 117 και 86 παρ.6 του Ν.4412/16, και των συνοδών τευχών. 

24. Τη διεξαγωγή του ανοιχτού – συνοπτικού διαγωνισμού των άρθρων 117 και 86 παρ. 6 του Ν. 
4412/2016 την 19-09-2017. 

25. Την από 14-09-2017 αίτηση του κ Ντρουμπή Ρακάν, αγρονόμου- τοπογράφου μηχανικού, 
τακτικού μέλους της επιτροπής διαγωνισμού. 

26. Την από 15-09-2017 αίτηση του κ Παλαντζά Θεόδωρου, πολιτικού μηχανικού, αναπληρωματικού 
μέλους της επιτροπής διαγωνισμού. 

27. Το με αρ. πρωτ. 186081/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων για την αντικατάσταση και ορισμό εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. 

28. Το από 19/09/2017 πρακτικό 1 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διαγωνισμού. 
29. Το με αρ. πρωτ. 190273/21-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και 

Νήσων για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.  
30. Το από 22-09-2017 έγγραφο της ένωσης γραφείων μελετών «ΣΑΡΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, 

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ» 

31. Το με αρ. πρωτ. 186081/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων προς το Τ.Ε.Ε. για την Αντικατάσταση και Ορισμό εκπροσώπων Τ.Ε.Ε  

32. Το με αρ. πρωτ. 25228/07-11-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για την αντικατάσταση εκπροσώπων 
Τ.Ε.Ε. 

33. Την με αρ. πρωτ. 231034/07-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων προς την Οικονομική Επιτροπή για την  ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

34. Την υπ΄αριθ. 2995/08-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΧΟ7Λ7-ΖΒ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

35. Το με αρ. πρωτ. 191871/28-11-2017 έγγραφο για τη συνέχιση του διαγωνισμού.  
36. Το από 01/12/2017 πρακτικό 2 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διαγωνισμού 

σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτούς όλους τους συμμετέχοντες και 
υπέβαλε το πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου αυτό να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ. 
4.4 της προκήρυξης.  

37. Την με αρ. πρωτ. 256121/08-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

38. Την υπ΄αριθ. 3372/13-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΓΤΒ7Λ7-4ΧΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

39. Το με αρ. πρωτ. 266498/09-01-2018 έγγραφο για την κοινοποίηση της υπ΄αριθ. 3372/13-12-2017 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

40. Το με αρ. πρωτ. 12011/17-01-2018 έγγραφο για τη συνέχιση του διαγωνισμού. 
41. Το από 23/01/2018 πρακτικό 3 αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει απαρτία και η συνεδρίαση διακόπηκε. 
42. Το με αρ. πρωτ. 18826/25-01-2018 έγγραφο για τη συνέχιση του διαγωνισμού. 
43. Το από 31/01/2018 πρακτικό 4 αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η 

επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων 
«ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». 

44. Την με αρ. πρωτ. 22826/07-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης. 

45. Την υπ΄αριθ. 341/14-02-2018 (ΑΔΑ: 65ΚΓ7Λ7-ΗΟ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 
και την ανάθεση της σύμβασης. 

46. Το με αρ. πρωτ. 41582/27-02-2018 έγγραφο για την κοινοποίηση της υπ΄αριθ. 341/14-02-2018 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

47. Την με αρ. πρωτ. 47083/06-03-2018 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
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48. Το με αρ. πρωτ. 57810/27-03-2018 έγγραφο για τη συνέχιση του διαγωνισμού με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

49. Το από 30/03/2018 πρακτικό 5 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το οποίο η 
μειοδότρια ένωση οικονομικών φορέων πρέπει να κληθεί από την αναθέτουσα αρχή για να 
συμπληρώσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

50. Το με αρ. πρωτ. 65542/02-04-2018 (ορθή επανάληψη 10-04-2018) έγγραφο για την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων. 

51. Η από 12/04/2018 αίτηση παράτασης της μειοδότριας ένωσης οικονομικών φορέων για την 
προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.  

52. Η από 12/04/2018 υποβολή δικαιολογητικών της μειοδότριας ένωσης οικονομικών φορέων. 
53.  Το με αρ. πρωτ. 71287/17-04-2018 έγγραφο για την παράταση στην υποβολή συμπληρωματικών 

στοιχείων. 
54. Η από 19/04/2018 υποβολή δικαιολογητικών της μειοδότριας ένωσης οικονομικών φορέων.  
55. Το με αρ. πρωτ. 75703/26-04-2018 έγγραφο για τη συνέχιση του ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  
56. Το με αρ. πρωτ. 84312/02-05-2018 έγγραφο για τη συνέχιση του ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  
57. Το από 07/05/2018 πρακτικό 6 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το οποίο η 

επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών 
φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». 

 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
α) Η επιτροπή διαγωνισμού, με τα από 30/03/2018 και 07/05/2018 πρακτικά 5 και 6 ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, αφού αποσφράγισε και έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
από την ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΚΟΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», 
διαπίστωσε ότι: 

1. Η διαγωνιζόμενη ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ» υπέβαλε νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με 
το αρ. 22 της διακήρυξης. 

2. Κατά το έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, τα στοιχεία που δήλωσε η διαγωνιζόμενη 
ένωση οικονομικών φορέων, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι 
ακριβή. 

3. Δεν συντρέχει σε κάποιο από τα μέλη του ανωτέρω προσωρινού αναδόχου κάποιος από τους 
λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.  

4. Ο προσωρινός ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της διακήρυξης.  
β) Η επιτροπή διαγωνισμού, με τα υπόψη πρακτικά της, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 

στην ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής εβδομήντα 
πέντε και δεκαέξι τοις εκατό (75,16%), ήτοι προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής, δηλ. την προσφορά με την μεγαλύτερη προσφερθείσα 
έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το αρ. 117, το αρ. 86 
παρ. 6 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
1. Την έγκριση των από 30/03/2018 και 07/05/2018 πρακτικών 5 και 6 ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 
73.755,63 € με το Φ.Π.Α. 
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2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου 
της προεκτιμώμενης αμοιβής εβδομήντα πέντε και δεκαέξι τοις εκατό (75,16%), ήτοι 
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής, 
δηλ. την προσφορά με την μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
Διακήρυξης, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης και το αρ. 117, το αρ. 86 παρ. 6 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση των από 30/03/2018 και 07/05/2018 πρακτικών 5 και 6 ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 
73.755,63 € με το Φ.Π.Α. 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου 
της προεκτιμώμενης αμοιβής εβδομήντα πέντε και δεκαέξι τοις εκατό (75,16%), ήτοι 
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής, δηλ. 
την προσφορά με την μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
Διακήρυξης, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης και το αρ. 117, το αρ. 86 παρ. 6 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Μεθυμάκη Άννα, δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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